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Sammanfattning

Politisk polarisering kvarstår som en av de stora påverkanskrafterna till det demokratiska

samhället, samtidigt som sociala mediers roll i folkets politiska aktivitet fortsätter att vara

framträdande. Mycket forskning har genomförts på politisk polarisering, men en brist på

identitetsperspektiv utgör ett övergripande problem för många studier. Genom att använda oss

av begreppet affektiv polarisering kan vi med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys analysera

vilka socialpsykologiska mekanismer politisk polarisering på sociala medier kan ta sig uttryck

i. Med utgångspunkt i Richard Jenkins teoretisering om social identifikation bidrar Goffmans

inramningsbegrepp och Allports kontaktteori den teoretiska analysen med en förståelse av att

1) ideologi och identitet är tätt sammankopplat i dagens samhälle genom att de utgår ifrån

samma sociala process. Fortsättningsvis tydliggör vi att 2) den ideologiska identifikationen på

sociala medier kan uttrycka sig genom godartad, konstruktiv kommunikation präglad av

perspektivtagande och perspektivgivande – men också genom mer eller mindre skadliga

uttryck för likhet och olikhet. Dessa skadliga uttryck är oftast ackompanjerade av positivt

respektive negativt laddade inramningar av individer och grupper. Analysen visar också på att

3) betingelserna som alltjämt definierar sociala medier som en platt kommunikationsplattform

försvårar många nödvändiga förutsättningar för att integrera politiska grupper och reducera

politisk polarisering.

Nyckelord: Affektiv polarisering, social identifikation, Facebook, kontaktteori
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1. Bakgrund

1.1 Politisk polarisering och dess effekter

De senaste decennierna har en ökning i politisk polarisering rapporterats i flera delar av

världen (Carothers & O’Donohue, 2019), vilket medföljt hårdnad politisk diskurs, ökade

klyftor mellan politiska läger och begränsad gemensam grund (Törnberg et al., 2021, ss. 1–2).

Polariseringen utgör en stor utmaning för det demokratiska samhället, då polariseringen bland

annat kan leda till förminskande av politiska system, reducerad tillit till demokratiska

institutioner och ökad mellanmänsklig intolerans och diskriminering (Layman et al., 2006, s.

100). Polarisering begränsar också handlingskraften hos beslutsfattande organ genom att

skapa politiska dödlägen. Å andra sidan kan politisk polarisering medföra tydligare skillnad

mellan partier och kandidater i den förda politiken, vilket underlättar för medborgarna i deras

val. Denna tydliga distinktion mellan politiska kandidater leder i sin tur till att de valda

kandidaterna bättre representerar åsikterna från dess väljare (ss. 102–103). Polarisering

stärker även partier i diverse valrörelser samt ökar deltagandet bland medborgarna både i

politiska val och i kampanj-aktiviteter under valrörelsen. Till följd av de tydliga effekter

polarisering har på demokratiska aspekter av samhället utgör forskningsfältet ett samhälleligt

relevant område att utforska. Boulianne genomförde 2015 en studie där politisk aktivitet

länkades samman med sociala medier och konstaterade att sociala medier fungerar som en

kommunikationsplattform för politiskt inriktade sociala rörelser. Denna länk genererar en

särskilt intressant forskningsfråga: på vilka sätt kan sociala medier påverka politisk

polarisering?

1.2 Sociala medier som katalysator – ekokammare, kontakt och

bakslag

Vissa forskare framhåller ett tydligt samband mellan användande av sociala medier och

politisk polarisering (Bail et al., 2018; Mutz & Young, 2011; Go & Lee, 2020). Mycket

forskning har utgått ifrån att människor på internet isolerar sig själva i ekokammare, där

informationsdelningen följer ett mönster som förstärker befintliga politiska åsikter, genom att

begränsa information som motstrider egna övertygelser (Bail et al., 2018, s. 1).

Ekokammar-fenomenets legitimerande effekt på befintliga åsikter får särskilda implikationer
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när hänsyn tas till att internet – med sin bredd av medier, nyheter och informationskällor –

underlättar för människor i de politiska åsiktsmarginalerna att utveckla ett socialt nätverk

(Mutz & Young, 2011, s. 1025). Inom dessa ekokammare kan dessa individer ytterligare

cementera sina extrema åsikter. Go och Lee (2020, ss. 120–122) argumenterar, genom en

analys på Sydkoreas presidentval 2017, för att media har en inverkan på den politiska

polariseringen genom att användare själva väljer sina informationskällor utifrån sina

ideologiska ståndpunkter. Denna partiska selektionsprocess leder sedermera till polarisering.

Selektionsprocessen är givetvis inget nytt för 2000-talets teknologiska framsteg, men genom

algoritmiseringen av media kan en omedveten, ytterligare homogenisering av människors

dagliga informationsflöde antas eskalera polariseringen (Feezell et al., 2021, s. 8).

Algoritmisering av media är inget perspektiv vi tittar närmare på just i denna uppsats, men det

är samtidigt värdefullt att ha en övergripande förståelse över hur algoritmerna kan leda till att

människor förs samman i (politiskt) homogena kluster, och hur dessa homogena kluster

samverkar med politisk polarisering.

Det råder viss konsensus inom studieområdet att ekokammare homogeniserar

informationsflöden och gör läsarens tänkande mindre politiskt nyanserat, och därigenom

bidrar till politisk polarisering. Vad ett heterogent nyhetsflöde bidrar till är forskarna desto

mindre säkra på. Vissa framhåller att innehållet diversifieras genom svaga länkar och

därigenom bidrar till minskad polarisering (Barberá, 2015, s. 6); andra menar att bakslag (eng:

backfire effect) kan uppstå i samband med kontakt med oliksinnade (Bail et al., 2018, ss.

9218–9221). När människor med olika politiska övertygelser placeras i samma situation och

interagerar bör människorna, åtminstone från en kontaktteoretisk utgångspunkt, finna

samhörighet och ömsesidig empati trots sina meningsskiljaktigheter. Men politisk polarisering

verkar alltjämt kvarstå som en global företeelse, trots att sociala medier möjliggjort tillfällen

för mellanmänsklig kontakt. Detta motsägelsefulla förhållande leder oss till att fråga vad som

gör att kontakten inte blir konstruktiv – och i stället gör att kontakten i vissa fall förvärrar

problematiken.

1.3 Affektiv och ideologisk polarisering

Innan ovanstående fråga kan besvaras måste vi först och främst avgränsa vad vi menar med

politisk polarisering. Politisk polarisering har varit fokus för flertalet studier inom olika

områden sedan ungefär 2012 (Kubin & von Sikorski, 2021, s. 197), mest nämnvärt inom
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media- och kommunikationsvetenskap, sociologi och statsvetenskap. Ett återkommande

problem inom forskningen är dock att begreppet polarisering varken definieras eller mäts

konsekvent (ss. 197–198). Grunden i polariseringsbegreppet är distans mellan människor,

men det är viktigt att särskilja affektiv polarisering från ideologisk polarisering. När forskare

formulerar sin forskningsdesign bör de ta hänsyn till att affektiv och ideologisk polarisering är

skilda koncept med skilda implikationer.

Den forskning som undersöker ekokammare konceptualiserar polarisering i form av

ideologisk polarisering. Fokus i denna forskning är på ideologisk extremitet, och att olika

individer är handfasta i olika ideologiska övertygelser, vilka inte är förenliga med varandra –

och att konflikter därigenom uppstår. Ideologi består, enligt Hochschild (1979) av

inramningsregler (eng: framing rules) och känsloregler; “A situation (such as a funeral) often

carries with it a proper definition of itself (‘this is a time of facing loss’). This official frame

carries with it a sense of that it is fitting to feel (sadness)” (s. 563). Inramningsreglerna avser

de regler vi förhåller oss till när vi tilldelar händelser, situationer och skeenden mening. Med

inramningen tillkommer alltså en socialt inlärd känsla som, i de allra flesta fall,

ackompanjerar situationen. Känslolivet blir i en mening helt oumbärligt till ideologier – att

varje inramningsregel alltid implicerar en emotionell respons, och vice versa. Kollektivt

delade känsloregler är beroende av kollektivt delade inramningar som definierar den utspelade

situationen. Ideologisk polarisering utgörs genom denna lins av distans mellan olika

människors inramningsregler och känsloregler.

Iyengar et al. (2012) argumenterar, å andra sidan, för att ett mer användbart sätt att konstruera

teoretiseringen av politisk polarisering är att använda sig av affektiv polarisering, snarare än

ideologisk polarisering. Forskning på affektiv polarisering sätter mellangruppslig dynamik i

fokus; “As opposed to ideological polarization, affective polarization is defined less by

divergent policy preferences and more by strong negative emotions towards opposing political

groups, and thus arguably poses a formidable threat to rational democratic discourse"

(Saveski et al., 2021 s. 1). Många av de positiva, demokratiserande effekterna av politisk

polarisering suddas därigenom ut när detta perspektiv antas. Genom att använda konceptet

affektiv polarisering som utgångspunkt för att validera mått och teoretisera potentiella orsaker

till politisk polarisering, bidrar implikationerna kring in- och utgruppsdynamik till potentiella

lösningar för att lösa upp problematiken (t.ex. Saveski et al., 2021).
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Förhållandet mellan ingrupp och utgrupp implicerar sedermera prevalensen av en

identifikationsprocess som grund för kategorisering och polarisering mellan grupper.

Exempelvis argumenterar Wilson et al. (2020) för att social identifikation föregår ideologisk

övertygelse. Iyengar et al. (2012) formulerar: “[...] to the extent that party identification

represents a meaningful group affiliation, the more appropriate test of polarization is affective,

not ideological, identity” (s. 2). Viktigt att emellertid hålla i åtanke är att social identitet delvis

kan konstitueras av just ideologiska ställningstaganden (s. 4). Således är det en omöjlighet att

fullständigt förkasta människors ideologiska och politiska ställningstaganden som

påverkansfaktorer på graden av politisk polarisering. Ideologisk polarisering går alltså hand i

hand med affektiv polarisering; Iyengar et al. (2019, s. 130) har visat att affektiv polarisering

kan ses som en bieffekt till ideologisk polarisering. Därigenom kan det talas om att politisk

polarisering idag är en kombination av ideologi och identitet – eftersom differentieringen och

kategoriseringen grundar sig på människors olika politiska övertygelser och att den

ideologiska och partipolitiska identiteten sätter igång polariseringen. Den ideologiska och

partipolitiska identiteten konstituerar sedermera den politiska identiteten. Desto mer oklart i

sammanhanget är genom vilka mekanismer – och på vilka sätt – ideologi, identitet och

politisk polarisering samverkar.

1.4 Ett outforskat perspektiv på politisk polarisering – identifikation

som bakomliggande mekanism

Den listade forskningen lyckas undersöka, och skönja, vissa samband mellan användande av

sociala medier och politisk polarisering. Forskare har däremot inte tillräckligt med bevis för

att tydligt dra definitiva slutsatser (Kobayashi, 2020, s. 1340; Törnberg et al., 2021, s. 3).

Litteraturen lyckas inte heller redogöra för bakomliggande mekanismer till sociala mediers

polariserande effekt. Utifrån Iyengars et al. (2012, 2019) förslag, att den politiska

polariseringen i hög grad beror på affektiva ställningstaganden – social identitet – så bör

forskningen överväga att genomsöka detta perspektiv mer grundligt. Enligt Jenkins (2014, s.

18) bör identitet inte ses som något fast grundat och bestämt av individen utan i stället som

något skapat genom social konstruktion, med hjälp av omgivningen. Både individens

definition av sig själv och omgivningens definition av individen samspelar och detta utgör,

enligt Jenkins, social identitet. Därutöver kan identitetsbegreppet delas in ytterligare i virtuell

och nominell identitet. Nominell identitet är identitet namngiven av omgivningen som
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individen tar till sig och gör till en del av sig själv; virtuell identitet är identitet som utforskas

och prövas av individen själv som en del av en identitetsskapande process (Jenkins, 2014, ss.

101–102).

Kobayashi (2020) talar om social identitet och begreppet dubbel identitet. När en individ

identifierar sig med två grupper inom samma domän, exempelvis när individer från etniska

minoriteter i ett land både identifierar sig med landets nationalitet och den etniska

minoritetsgruppen, benämner Kobayashi (2020, s. 1340) detta dubbel identitet. De olika

identifikationerna existerar samtidigt och kan i vissa fall skapa konflikt, speciellt om

relationen mellan minoritetsgruppen och nationaliteten är spänd. Genom detta resonemang

föreslås social identitet som en bakomliggande mekanism till polariseringen (ss. 1353–1354).

Studiens resultat indikerar bland annat att människor med dubbla identiteter upplever en

depolariserande effekt genom sitt sociala medie-användande. Däremot misslyckas studien att

ta hänsyn till karaktären av människornas konsumerade medieinnehåll i relation till den

dubbla identiteten; än mindre lyckas studien ta i hänsyn homogenisering av

informationsflödet genom algoritmisering av sociala medier (Feezell et al., 2021, s. 8).

Stora delar av forskningen inom området negligerar därtill användandet av politisk och

samhällsvetenskaplig teori – teori som är nödvändig för att göra en studie förklarande, snarare

än bara observerande (Cihon & Yasseri, 2016, s. 7). Detta är en övergripande problematik

som riskerar att inte bara påverka studier baserade på Twitter, utan även studier genomförda

på andra sociala medier. En modell med syftet att länka samman nya informationsmedier med

polarisering, genom socialpsykologiska mekanismer som identifikation, har gjorts (Törnberg

et al., 2021); även om studien lyckades länka samman ny medieteknik med polarisering, har

inget naturalistiskt empiriskt material använts för att komma fram till slutsatserna. Därtill är

den kvalitativa forskningen inom området, i jämförelse med den kvantitativa forskningen,

begränsad. Denna brist på kunskap inom området leder oss in i innevarande studies syfte.

1.5 Studiens syfte och frågeställning

Denna uppsats syftar till att bidra litteraturen med en socialpsykologisk teoretisk belysning av

politisk tillhörighet och identifikation på sociala medier. Detta genom att analysera naturligt

förekommande material från en plats på sociala medier där politisk (däribland affektiv och

ideologisk) polarisering kan förekomma i interaktionen mellan grupper med skilda politiska
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identiteter. Genom analysen undersöker vi vilka socialpsykologiska mekanismer politisk

polarisering kan ta sig uttryck i, och hur dessa (re)produceras genom interaktioner på individ-

och gruppnivå. Detta gör vi genom att fråga:

1. Hur samspelar uttryck för politisk ideologi med uttryck för social identitet?

2. Hur uttrycker människor sina politiska ställningstaganden på politiskt mångfaldiga

platser på Facebook?

3. Hur samverkar dessa uttryck med politisk polarisering i relation till mellanmänsklig

kontakt på Facebook?

1.6 Uppsatsens disposition

Inledningsvis redovisar vi i avsnitt 2 tidigare forskning på politisk polarisering på sociala

medier där några studier även kopplar politisk polarisering till identitet. Totalt presenteras 17

vetenskapliga studier som samtliga är kvalitetsgranskade. Uppsatsens teoretiska ramverk,

involverande Erving Goffmans inramningsbegrepp, Richard Jenkins identifikationsbegrepp

samt nutida tolkningar av Gordon Allports kontaktteori, presenteras i avsnitt 3 i uppsatsen.

Vidare beskriver vi studiens metod konventionell innehållsanalys, urval, material samt

insamling av material i avsnitt 4. Dessutom redogör vi analysprocessen och de etiska

överväganden som tagits hänsyn till. Avsnitt 5 innehåller en teoretisk analys av det utvalda

materialet. Uppsatsen rundas av och avslutas i avsnitt 6 med en presentation av de slutsatser

vi kan dra sett till undersökningens syfte och frågeställningar, samt en diskussion av resultatet

i relation till tidigare forskning inom området.
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2. Tidigare forskning

Den tidigare forskningen som presenteras i följande kapitel fokuserar till att börja med på en

konceptualisering av politisk identifikation, och identifikationens effekter på interaktion.

Därefter redogör vi för hur forskningen menar att interaktion och politiskt engagemang på

sociala medier påverkar politisk polarisering, varpå en redogörelse av rollen hos falsk

polarisering och stereotyper följer. Vi avslutar med en genomgång av forskningen som

fokuserat på uttryck för gruppskillnader och hur dessa uttryck speglas i affektiv polarisering.

En viktig poäng att nämna är att forskning inom politisk polarisering på sociala medier främst

är geografiskt koncentrerad till USA och östra Asien, exempelvis Kina och Sydkorea. Att

forskningen inte är geografiskt utbredd medför en utmaning att generalisera till hela världen,

eftersom polariseringen i andra länder påverkas av exempelvis kultur, hur landet styrs och

landets politik.

2.1 Politisk identifikation och dess effekter

Utifrån grunden att politisk polarisering i någon utsträckning föreläggs av politiska identiteter

(Iyengar et al., 2012, 2019) frågar vi oss först och främst på vilka sätt forskning

konceptualiserar politisk identitet, och vidare – på vilka sätt politiska identitet samspelar med

politisk polarisering. West och Iyengar (2020) begreppsliggör politisk identitet i form av

partipolitisk tillhörighet när de undersöker huruvida förtal av politiska motståndare beror på

en internalisering av partipolitisk tillhörighet som social identitet. Genom enkätdata i form av

självrapportering visar resultaten att självbilden, den sociala identiteten, till betydande del

består av en partipolitisk identitet. Därtill internaliseras den partipolitiska identiteten

ytterligare i situationer där partipolitisk identitet är särskilt framträdande.

Den här identifikationen får sedan konsekvenser på individens tänkande, både kring andra

människor och politiska koncept. Hanson et al. (2021) poängterar att politisk identifikation

påverkar individens konceptualisering av politiskt laddade koncept som patriotism.

Konceptualiseringarna av patriotism är sedermera skilda, vilket följaktligen leder till att

individer definierar utgruppsmedlemmar som opatriotiska när utgruppen inte följer

ingruppens egna definition av konceptet. Detta försvårar i sin tur konfliktlösning mellan de

politiska grupperna. Politisk identitet kan till och med föregå vetenskaplig skepticism

(Rekker, 2021), vilket tyder på att den politiska identiteten i någon utsträckning formar
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tolkningen av, och tänkandet kring, händelser och företeelser. Mason (2014, ss. 141–142)

indikerar likaså att politiskt tänkande, beteende och emotioner påverkas starkt av politisk

identifikation. Effekterna av den politiska identifikationen utgår utifrån styrkan på den

partipolitiska identifikationen, och inte på individens faktiska ideologiska position. När

partipolitisk och ideologisk identitet därtill sammanfaller så förvärras effekterna. Här ser vi ett

nytt perspektiv på politisk identitet, där politisk identitet består av två delar: en partipolitisk

identifikation, och en ideologisk identifikation; “Thus, political identities are able to motivate

social polarization in two ways—through the effects of partisanship and through the effects of

identity alignment” (s. 141). När partipolitisk och ideologisk identitet sammanfaller får detta

starka in- och utgruppsrelaterade effekter, däribland mellangruppsliga fördomar (Mason,

2014), stereotypiseringar av utgruppen (Druckman et al., 2021) och hatiska uttryck gentemot

de politiska motståndarna (Harel et al., 2020). Dessa resonemang identifierar politisk identitet

på nytt – inte bara som ideologiska ställningstaganden, utan framför allt som affektiva

ställningstaganden i form av en bredare social identifikation.

2.2 Interaktion och politiskt engagemang

Den sociala interaktionen mellan individer med olika politiska identiteter är en essentiell del

av politisk polarisering. Individer interagerar med både meningsmotståndare och politiskt

allierade och dessa interaktioner sker på olika villkor. Enligt Gruzd och Roy (2014, s. 38)

tenderar människor att samlas kring gemensamma politiska åsikter på Twitter då majoriteten

vanligtvis interagerar med anhängare från samma parti, snarare än från motstående partier.

Vid de tillfällen interaktion sker mellan olika partier tenderar meningsutbyten mellan partier

med stor ideologisk distans att innehålla negativa meddelanden och skapa konflikt. Kobayashi

(2020, s. 1352) indikerar liknande resultat i sin studie; personer med dubbla identiteter,

exempelvis flera nationaliteter, har en öppenhet för olika åsikter och har inte särskilt starka

åsikter åt ett håll, därigenom minskar polariseringseffekten. Han menar även att användning

av sociala medier för politiska ändamål har en polariserande effekt på de som endast

identifierar sig med en nationalitet medan användningen har en depolariserande effekt på de

som identifierar sig med flera nationaliteter.

Politiskt engagemang uppstår bland annat genom interaktion och är ytterligare en viktig

påverkanskraft till politisk polarisering. Lee et al. (2018, s. 251) menar att sociala medier

indirekt påverkar affektiv polarisering genom att sociala medier ökar politiskt engagemang.
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Politiskt engagemang innebär exempelvis att delta i politiska diskussioner både offline och

online, dela politisk information och nyheter online, samt att rösta. I studien ledde denna typ

av engagemang till att deltagarna utvecklade starkare politiska åsikter. Effekten gäller både

individer med stark partipolitisk identifikation, och för politiskt neutrala individer. De

politiskt neutrala individerna började aktivt att delta i politiken vilket i sin tur ledde dem till

att utveckla politiska ställningstaganden. Även Saveski et al. (2021, ss. 8–9) undersöker

polarisering, framför allt på Twitter, där de kan se att exponering av olika politiska åsikter i

flödet ökar engagemanget, men att exponeringen inte förbättrar deltagarnas förståelse av

varför människor har olika och motstående åsikter. Enda sättet förståelsen ökar på är om

exponeringen ramas in utifrån en igenkännlig erfarenhet, exempelvis en oenighet med en vän;

inramningen ökar däremot inte politiskt engagemang.

Däremot ska det konstateras att sociala mediers roll i utvecklingen av politisk polarisering

inte är självklar. Törnberg et al. (2021, ss. 12–13) visar att sociala medier inte ökar affektiv

polarisering, vilket baseras på starka negativa känslor gentemot motstående politiska grupper,

i kontrast till ideologisk polarisering som snarare grundas på faktiska politiska ståndpunkter.

Harel et al. (2020, ss. 7–8) poängterar dock att sociala medier indirekt kan skapa grogrund för

politisk polarisering, bland annat genom normalisering av ociviliserat beteende och

reducering av möjligheter till djup, personlig interaktion. Vikten av mellanmänsklig kontakt

poängteras i ett antal artiklar i nästa avsnitt som behandlar hur förekomsten av stereotyper och

fördomar kan härledas till bristande kontakt mellan grupper.

2.3 Falsk polarisering och stereotyper

Ett antal artiklar lyfter förekomsten av falsk polarisering (Levendusky & Malhotra, 2016;

Wilson et al., 2020). Falsk polarisering kan jämföras vid affektiv polarisering i avseende att

den falska polariseringen inte grundar sig på faktiska ideologiska klyftor, utan snarare på en

upplevd skillnad mellan motsatta grupper. Däremot bör begreppet ej tolkas synonymt med

affektiv polarisering, då falsk polarisering implicerar en oriktig polarisering, en gruppslig

skillnad som inte existerar, varken sett till ideologi eller till livsstil. Levendusky och Malhotra

(2016, s. 388) samt Wilson et al. (2020, s. 223) identifierar falsk polarisering som graden till

vilken partianhängare och människor överskattar ideologiska skillnader mellan politiska

grupper. Därtill visar Levendusky och Malhotra (2016, s. 386) att människor bedömer att

medlemmar av en utgrupp är mer extrema än medlemmar av ingruppen – även här trots att
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ingen faktisk skillnad mellan grupperna kan uppvisas. Denna falska bedömning av

polariseringen i samhället, och den medföljande falska bedömningen av utgruppen

argumenterar författarna kan leda till att människor bedömer sig själva vara malplacerade i ett

samhälle med politiska extremister – och därigenom dra sig bort från vardagligt politiskt

engagemang (ss. 388–389). Uppfattningen av att de politiska motståndarna är mer extrema än

den egna gruppen poängterar författarna kan leda till negativ affekt gentemot utgruppen.

En studie som också framhåller Levendusky och Malhotras (2016) perspektiv är Druckman et

al. (2021). Människor beskriver partimotståndare utifrån stereotyper – som ideologiska

extremister – vilket skapar en icke representativ bild av de genomsnittliga medlemmarna i

motståndarpartiet (s. 9). Stereotypiseringen, och den icke representativa bilden av

meningsmotståndare leder även till ett ökat negativt uttryck gentemot medlemmarna i

motståndarpartiet. Trots att den ideologiska klyftan inte växer, kan medborgare bedöma de

politiska motståndarna genom fördomar (Mason, 2014, s. 141). Därigenom menar författarna

att affektiv polarisering delvis drivs av felaktiga mellangruppsliga stereotypiseringar

(Druckman et al., 2021). Effekten kan i en mening benämnas falsk polarisering, enligt

resonemanget från Wilson et al. (2020, s. 224). En politisk polarisering som i huvudsak inte

handlar om eller accelereras av politiska eller ideologiska övertygelser, liknar i många

avseenden affektiv polarisering. Vad som här avskiljer affektiv polarisering från falsk

polarisering är att falsk polarisering är just det – falsk. De faktiska skillnaderna mellan

politiska grupper överröstas av upplevda skillnader; här börjar resonemang om partipolitiska

stereotyper växa fram.

Flertalet forskare framhåller liknande samband mellan polariseringsprocesser och

partipolitiska stereotyper. Iyengar et al. (2019) talar i stora drag om missbedömningar av

motståndarens karaktär, men likväl är stereotypiseringarna närvarande hos människor;

“Democrats are urban minorities and young people, Republicans are older, wealthy, or

evangelical Christians” (s. 140). Stereotypisering av ingruppen förekommer också, men ser

annorlunda ut. Utan större överraskning konstaterar Iyengar et al. (2012) att människor

generellt applicerar mer positivt kodade stereotyper och fördomar på ingruppen än på

utgruppen (ss. 419–421), vilket reflekterar den omfattande forskningen på positiv ingrupp-

respektive negativ utgruppsbias. Emfasen placerad på gruppidentifikation, kombinerad med

tendensen att favorisera ingruppen, kan leda till att väljare inte berömmer politiska
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motståndare för lyckade politiska insatser och misslyckas att ställa partikollegor till svars för

politiska misslyckanden (s. 428).

Därutöver, genom massmedia exponeras individer för stereotyper av motsatta partier genom

att den politiska eliten porträtterar medlemmar från motstående partier enligt just stereotyper,

samt att eliten ofta framhåller negativa politiska kampanjer gentemot motstående partier

(Levendusky & Malhotra, 2016, s. 388; Iyengar et al., 2012, s. 2). Den politiska eliten i

samhället är individer som på ett professionellt sätt är politiskt engagerade i ett visst parti och

innehar politiskt inflytande, och kan, utifrån sin roll, utöva stor makt över medborgare och det

egna partiets ideologiska ståndpunkt (Iyengar et al., 2012, s. 2). Makten innebär också att

elitens uttalanden ofta tas för fakta trots att deras uttalanden inte nödvändigtvis är hela

sanningen. Till följd av medial exponering av stereotypa porträtteringar tillämpar individer

tillgänglighetstumregeln för att konstruera deras omdöme av motståndarpartier – de bygger

alltså omdömet på den mest frekvent upplevda bilden av motståndarpartier. Dessa stereotyper

kan ligga till grund för den falska polariseringen vi tidigare redogjort för.

Wilson et al. (2020, s. 225) framhåller att den politiska eliten upprätthåller polarisering i

samhället eftersom de dels har blivit mer ideologiskt polariserade själva, samtidigt som de

också skapar polariserade väljare genom att exempelvis framställa motstående partier som

extrempolitiska. Enligt Druckman et al. (2021, s. 9) är politiskt engagemang och framför allt

extrema åsikter inte uppskattat bland genomsnittsmedborgare, därmed tillskrivs dessa

stereotyper till motståndarpartiet för att genomsnittsmedborgare ska ogilla dessa mer. Den

politiska eliten producerar och reproducerar polarisering genom att upprätthålla bilden av

stereotypa medlemmar i andra partier, och samtidigt själva bete sig enligt stereotyperna

genom att uttrycka extrema åsikter. Orsaken till att den politiska eliten fortsätter att

implementera stereotyper inom politiken kan vara att bristande tillit och ilska gentemot andra

partier är en stark drivkraft för lojalitet till det egna partiet. Affektiv polarisering, till viss del

konstituerad av stereotypisering, kan förblinda individer i avseende att de inte ser att

medlemmar i det egna partiet har extrema åsikter (Iyengar et al., 2019, s. 142).

Den politiska eliten spelar också en roll genom retoriken som används vid politiska

kampanjer (Iyengar et al., 2012, s. 23). Genom de politiska kampanjerna läggs mer tid och

kraft på att smutskasta motståndaren, snarare än att framhålla sin egen politik som gynnsam.

Även här bär massmedia en roll i uppmuntrandet av laddade politiska uttalanden, vilket
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speglar sig i hur både den politiska eliten och den genomsnittliga medborgaren uttrycker sig

online.

2.4 Hur uttrycker människor gruppernas skillnader?

Eftersom individer kan uttrycka åsikter om andra partier och dess anhängare, utan att

nödvändigtvis relatera till dess politiska ideologi, blir dessa uttryck viktiga i utvecklingen av

affektiv polarisering. Den underliggande fientligheten mot motståndaren försvårar

möjligheten att kunna diskutera sakfrågor då diskussioner oftast mynnar ut i ett tillfälle att

uttrycka fientlighet mot andra grupper. Harel et al. (2020) undersöker fientliga uttryck genom

att analysera kommentarer på en Facebooksida där israeliska judar med vänstersympatier blir

subjekt för hatiska meddelanden och uttryck eftersom de anses vara ett hot mot israeliska

staten. Kommentarerna analyseras till stor del genom ingrupper och utgrupper där en tydlig

distinktion mellan ingrupp och utgrupp kan urskiljas i kommentarerna. I det här fallet är

utgruppen judar med vänstersympatier, vilka presenteras som ett hot av ingruppen. Ingruppen,

judarna med högersympatier, använder flera olika metoder för att förminska utgruppen och

särskilja sig själva från utgruppen genom separation och uteslutning. I flera kommentarer

förvränger ingruppen utgruppens ideologi, samt nedvärderar utgruppen genom att beskriva

dem som osmarta, eller tillskriva dem psykiska sjukdomar. Avhumaniserande uttryck från

ingruppen gentemot utgruppen förekommer också, exempelvis genom att jämföra utgruppen

med hundar. Likaså redogör Yarchi et al. (2021, s. 114) för mönster i de politiska

diskussionerna; sättet att uttrycka sig på är inriktat på konfliktskapande och skrämsel, snarare

än att argumentera för sin sak. Personer som diskuterar i olika forum utnyttjar således affektiv

påverkan, i stället för att uttrycka sina argument enligt deras ideologi.

Affektiv polarisering grundar sig i social identitet då identifikation med en grupp kan leda till

mycket stark tillhörighetskänsla till gruppen, vilket i sin tur medför både favorisering av

ingruppen och starkt ogillande av utgruppen. In- och utgruppers påverkan på polarisering är

väl undersökt i flera studier. Wojcieszak och Garrett (2018, ss. 266–267) studerar affektiv

polarisering i ljuset av invandrare i USA och resultatet visar tydligt hur ingrupper och

utgrupper pådriver affektiv polarisering. Dels tillskrivs invandrare mer negativa egenskaper,

dels känner etniska amerikaner mindre för invandrare än för andra etniska amerikaner. De

anser därmed att ingruppsidentitet gagnar affektiv polarisering genom att ingruppsidentiteten

blir mer framträdanden bland etablerat utgruppsnegativa personer. Törnberg et al. (2021, s.
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13) kommer till liknande slutsatser där de menar att polarisering kommer ifrån kombinationen

av isolering inom gruppen och mellangruppslig interaktion. Isolering utvecklar en social

identitet inom ingruppen och interaktion med andra grupper leder till konflikt. Även Wilson et

al. (2020, s. 226) anser att gruppdynamiker har stor påverkan på affektiv polarisering samt att

sociala medier främjar distinktionen mellan grupper eftersom uttryck för lojalitet gentemot

ingruppen och uttryck för negativitet gentemot utgruppen förenklas på sociala medier. Denna

in- och utgruppsdynamik följer även resultatet av en studie av Levendusky och Malhotra

(2016, s. 388) som visar att amerikaner anser sig vara mycket mer polariserade än vad de är i

verkligheten. Detta kan bero på exponering av stereotyper av motstående partier genom

media, men även på grund av in- och utgruppsdynamik, eftersom personer från ingruppen

tenderar att placera personer från utgruppen så långt ifrån sig själva som möjligt för att

distansera sig från dem.

2.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Genom litteraturöversikten har vi etablerat en konceptualisering av politisk identitet;

partipolitisk- och ideologisk identitet samspelar för att konstituera politisk identifikation. När

interaktion sker mellan politiskt engagerade personer från partier med stor ideologisk distans

skapas konflikt genom att identifikationen formar tänkandet kring politiska koncept och andra

individer; detta särskilt eftersom interaktionen ofta utgörs av negativa uttryck gentemot

motparten. Sociala mediers roll i sammanhanget talas om på olika sätt. En sida av den tidigare

forskningen menar att sociala medier generellt sett ökar politiskt engagemang, varpå

engagemang i sin tur leder till utveckling av starka politiska åsikter. Andra sidan menar att

sociala medier inte ökar affektiv polarisering, men att olika plattformar skapar tillfällen för

politisk polarisering att växa fram.

Vi har också introducerat begreppet falsk polarisering, vilket liknar affektiv polarisering i

avseende att falsk polarisering inte grundar sig på faktiska ideologiska klyftor, utan snarare på

en upplevd skillnad mellan motsatta grupper. Till skillnad från affektiv polarisering kan

däremot ingen faktisk skillnad mellan grupperna visas vid falsk polarisering. Stereotyper av

meningsmotståndare skapar därtill en icke representativ bild av den genomsnittliga

medlemmen i motståndarpartiet, vilket leder till ökat negativt uttryck gentemot dem.

Missbedömning av utgruppen och motståndarens karaktär är vanligt eftersom stereotypisering

ofta är närvarande. Likväl stereotypiseras även ingruppen – men till skillnad från stereotyper
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på utgruppen tillsätts snarare positivt kodade stereotyper på ingruppen. Indikationer har hittats

på att även den politiska eliten bidrar till utvecklingen av politisk polarisering till följd av

makten de har att påverka samhällsmedborgare. Makten används sedermera för att porträttera

medlemmar från motstående partier på ett negativt sätt, vilket ökar polariseringen.

Denna forskningsöversikt åskådliggör dessutom hur uttryck av skillnader mellan grupper kan

se ut. Uttrycken om andra partier och dess anhängare relaterar inte nödvändigtvis till politiska

ideologier vilket innebär att uttrycken är faktorer för utveckling av affektiv polarisering.

Underliggande fientlighet mot utgruppen minskar möjligheten till diskussion av sakfrågor då

diskussionen i stället skapar tillfälle för att uttrycka fientlighet. Det finns indikationer på att

affektiv polarisering grundar sig i social identitet, eftersom gruppidentifikation skapar starka

tillhörighetskänslor till ingruppen vilket medför både favorisering av ingruppen, och starkt

ogillande av utgruppen. Denna typ av gruppdynamik påverkar främst affektiv polarisering.

Sociala medier främjar i sin tur distinktionen mellan grupper eftersom möjligheten att

uttrycka sig förenklas på sociala medier.
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3. Teori/teoretiskt ramverk

Nedan redovisas den teoretiska ramen som uppsatsens analyssektion utgår ifrån. Inramningar,

primärramar och tolkningsscheman (Goffman, 1974/1986) samt social identifikation och

gruppslig kategorisering (Jenkins, 2014) kommer att bidra med ett perspektiv på

tolkningsprocesser av samhälle och individ. Vidare kommer Gordon Allports kontaktteori

användas för att teoretisera varför situationen leder till polarisering, snarare än till integrerade

grupper.

3.1 Grupptillhörigheter och basis för dessa

3.1.1 Tolkningar av ett samhällsproblem
Centralt för det sociala livet är enligt Erving Goffman alltjämt de situationsdefinitioner vi

placerar och tolkar ur sociala sammanhang. “Vad är det som händer här?” är den allestädes

närvarande frågan i Goffmans (1974/1986) genomgång av både inramningsbegreppet och

flera andra teoretiska koncept i hans verktygslåda. Genom ramverken skapar vi mening ur

händelser och handlingar i vår fysiska värld. Vi baserar våra tolkningar, vårt meningsskapande

av händelser och handlingar, på våra inramningar – de utgör således i någon mening vår

tankestruktur. Begreppet kan i vissa avseenden liknas vid psykologiska scheman; Goffmans

användning av begreppet tolkningsscheman (eng: “schemata of interpretation”, Goffman,

1974/1986, s. 21) illustrerar just denna likhet.

Vidare avser primärramen i en mening de ramverken framvuxna under primär socialisation;

“the application of [a primary framework] is seen by those who apply it as not depending on

or harking back to some prior or ‘original’ interpretation” (Goffman, 1974/1986, s. 21). Hur

informationen inom dessa primärramar är organiserade skiljer sig åt; men dessa primärramar

genererar förståelse och en grund för handling – ett perspektiv på en situation. Primärramen

finner sig sedermera implicit i människans medvetande, och gör sig inte nämnvärt hörd eller

sedd utifrån att vi själva inte kan beskriva ramverket till fullo; men likväl applicerar vi

ramverken utan några svårigheter. Genom primärramen förvandlas en till synes meningslös

aktivitet till något meningsfullt. Lokalisering, uppfattning, identifikation och kategorisering

av skeenden och objekt i omgivningen utgör de delar av tolkningsprocessen möjliggjord av

primärramarna.
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3.1.2 Social identifikation, gruppslig kategorisering och konsekvenser
Central för utvecklingen av affektiv polarisering är social identifikation. Människor

manifesterar sina medvetna ställningstaganden och omedvetna ramverk konstant i interaktion

med andra. Ett sätt att manifestera identitet på är genom användandet av symboler (Jenkins,

2014, ss. 134–142). Ramverk gör sig framträdande genom hur vi talar om vår verklighet,

andra människor, institutioner samt händelser och objekt i omgivningen. Genom att dessa

medvetna ställningstaganden och omedvetna ramverk manifesteras öppet av individer tillåts

social kategorisering. Denna kategoriseringsprocess har teoretiserats i decennier, men en av

författarna som lyckats fånga både den interpersonella och intrapersonella dynamiken i

kategoriseringsprocessen är Richard Jenkins. Med lån från Mead teoretiserar Jenkins (2014)

kring identitet som en process, snarare än ett resultat. Processen finner sin grund i dialektiken

mellan intern självkänsla och extern självuppfattning; interaktionsordningen utgör 1) platsen

där människor möter andra människor och institutioner, och 2) praktiken – intern-extern

dialektik – som guidar identifikationsprocessen. Detta resonemang etablerar

interaktionsordningen som den mest fruktbara platsen för analys av identifikationsprocessen.

Social identitet är genom denna lins lika mycket en fråga om individualitet som en fråga om

kollektivitet. Genom intern-extern dialektik identifierar vi oss själva och andra, och

följaktligen etiketterar vi omgivningen. Även här blir Goffmans tankar om

situationsdefinitioner och inramningar användbart. Givet att människor definierar situationer

och skeenden (och i detta särskilda fall, andra människor och institutioner) i omvärlden

utifrån sin primärram, innebär detta förhållande att primärramverken kan vara grund för hela

identifikationsprocessen. I tolkningsschemat placeras och kategoriseras individer, däribland

den egna personen, in i etiketterade fack. Dessa etiketterade fack är givetvis inte lika tydligt

uppdelade som impliceras här, utan det finns ett argument att föra kring de virtuella

respektive nominella identiteterna förelagda på människor av dem själva och av andra.

Poängen kvarstår att primärramen ligger till grund för hur människor tolkar andra människors

manifestationer av ramverk och ideologi, och följaktligen hur dessa andra människor

kategoriseras.

Om vi nu etablerat att inramningar i någon utsträckning underbygger social kategorisering

och social identifikation, så påverkar detta också samspelet mellan dessa kategorier och
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förekommande identiteter i samhället. Kategorisering innebär automatiskt en process om

inklusion och exklusion (Jenkins, 2014, ss. 104–105). Definitionen av den egna kategorin och

samtidigt den egna identiteten, innebär också en definition av övriga kategorier som inte är

“vi”, utan snarare “dem”; “Similarity and difference reflect each other across a shared

boundary. At the boundary, we discover what we are in what we are not, and vice versa” (s.

105). Uppdelningen av “vi” och “dem” kan vidare leda till in- och utgruppsbias. När

kategoriseringen grundar sig på individers inramning av andra människor, leder sedermera

inramningen – genom bias – till att kategoriseringen kan befästas. När de partiska

inramningarna också manifesteras öppet i tal och handling finns de också tillgängliga för alla

att observera och följaktligen också reagera på och identifiera sig utifrån.

Jenkins (2014) förespråkar genomgående i sin bok att identiteten bör ses som en enad entitet,

snarare än flera bitar som utgör en helhet; däremot visar tidigare forskningen inom affektiv

polarisering att vissa aspekter av den egna identiteten kan vara mer framträdande än andra

(eng: identity salience) under vissa omständigheter (Wojcieszak & Garrett, 2020, s. 248;

Iyengar et al., 2019, s. 140). Svenska fotbollssupportrar har sannolikt mer gemensamt med

svenska akademiker än med sydafrikanska fotbollssupportrar – eller så har de inte det; det

hela beror på vilka identiteter som är framträdande i den studerade kontexten.

3.2 Kontaktteori

Hittills har vi klargjort att inramningar av ett samhällsproblem kan ligga till grund för hur

människor kategoriserar sig själva, och hur dessa kategoriseringar kan samspela med välvilja

och fientlighet, framför allt här i form av mellan- och inomgruppsliga tillskrivningar. Om vi

applicerar kontaktteori på det teoretiska ramverket vi hittills har redogjort för, kan vi

förhoppningsvis stödja undersökningen med en teoretiskt förankrad kartläggning av

interaktionsstrukturen på sociala medier, och därigenom föreslå teoretiska förhållningssätt för

att lindra eventuell problematik. Kontaktteori formulerar hur kontakt mellan motstridiga

grupper kan hjälpa till att reducera fördomar och integrera fientliga grupper. Givetvis behöver

dessa teoretiska förhållningssätt också omsättas i praktiska råd för aktörer närmast berörda av

sociala medier – användare och plattformsutvecklare. I den meningen kan både individer och

systemutvecklare vara uppmärksamma på potentiellt skadliga interaktionsaspekter online.

Den tidigare forskningen har därtill konstaterat att även fördomar, snarare än bara interaktion

mellan grupper, kan ligga till grund för fientlighet mellan politiska läger (Mason, 2014;
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Iyengar et al., 2012). Mitt i denna teoretiska spänning, mitt bland mellangruppslig interaktion

och mellangruppsliga fördomar står Allports (1954) kontakthypotes, som formulerar hur

interaktion mellan grupper kan lindra revor genererade av fördomar.

3.2.1 Positiv kontakt och reducerade fördomar
Allport specificerade vilka kritiska förutsättningar kontaktsituationen behöver för att reducera

fördomar mellan grupper: jämställd status, gemensamma mål, institutionell support och

uppfattning om mellangruppsliga likheter (Pettigrew, 1998, ss. 65–67). Thomas F. Pettigrew

(1998) problematiserar sedermera de ursprungliga betingelserna för reducerade fördomar, och

kritiserar att forskare i stor utsträckning anser att betingelserna är absolut nödvändiga för att

reducera fördomar mellan grupper, och argumenterar för att betingelserna snarare endast ska

anses underlätta förändring. Sedermera framhåller han ytterligare en förutsättning för

reducerade fördomar. Genom en analys av de bakomliggande processerna till mellangruppslig

integrering och reducerade fördomar poängteras långvarig kontakt, och följaktligen

situationell “vänskapspotential”, som två viktiga faktorer till att reducera mellangruppsliga

fördomar; “Optimal intergroup contact requires for cross-group friendships to develop. [...].

Once we adopt a long-term perspective that allows cross-group friendship to develop and the

full decategorization, salient categorization, and recategorization sequence to unfold, we can

expect striking results” (s. 76). Pettigrew och Tropp (2008, s. 922) förevisar sedermera att

flera studier bekräftat dessa hypoteser.

Vidare lyftes frågan huruvida det kausala antagandet bakom sambandet mellan fördomar och

mellangruppslig interaktion är korrekt uppställt – reducerar kontakten fördomarna, eller ökar

fördomarna när kontakten reduceras? Senare forskning har visat att det kausala sambandet

mellan fördomar och mellangruppslig kontakt är ungefär lika starkt åt båda hållen (Pettigrew

et al., 2011, s. 272). Sedermera har enbart kontakt visat sig vara marginell för reduktion av

fördomar; snarare modererar kontaktens valens effekterna på fördomar mellan grupper

(Barlow et al., 2012). Pettigrew et al. (2011) fastställer, i en metastudie om kontakthypotesen,

alltjämt ett element av vänskap som en nödvändighet för att minska mellangruppsliga

fördomar och integrera motstående grupper. Vidare forskning framhåller även frånvaro av

ångest och närvaro av empati som viktiga delar av positiv kontakt (Törnberg et al., 2021, s. 5).
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Effekterna av positivt betingad interaktion med individer från utgruppen går sedermera att

generalisera, både 1) till andra individer i samma utgrupp, 2) till andra situationer och 3) till

andra utgrupper ej involverade i den specifika kontaktsituationen – vilket Pettigrew (1998, ss.

73–75) menar att Allport inte lyckats med i sin första formulering av kontaktteori. Därtill är

de godartade effekterna universella över flera gruppgränser (Pettigrew et al., 2011, s. 276).

Positiv kontakt karaktäriseras alltså av kontaktens effekt på just mellangruppsliga vänskaper,

ångest och empati; godartad kontakt är den kontakt som leder till fler mellangruppsliga

vänskaper, mindre ångest och mer empati. Dessa medierande effekter härstammande från

positiv kontakt utgör tillsammans viktiga förutsättningar för integrationen av motstående

grupper. Däremot lyckas forskningen inte säkerställa vilka betingelser som leder till dessa

medierande effekter, och exakt hur positiv kontakt faktiskt ser ut i praktiken. I vissa studier

används Allports (1954) ursprungliga betingelser, i andra studier benämns inga betingelser

alls.

3.2.2 Negativ kontakt och gruppsliga revor
Många studier har genomförts för att kartlägga den positiva kontaktens effekter på

mellangruppsliga fördomar, men desto färre har fokuserat på effekterna av negativ kontakt

(Barlow et al., 2012, s. 1629). Generellt bedöms negativ kontakt vara en starkare prediktor av

fördomar än vad positiv kontakt är (Graf, Paolini & Rubin, 2014, s. 4), vilket kan innebära att

flera positivt laddade kontaktsituationer kan underkuvas av bara ett fåtal negativt laddade

kontaktsituationer (Barlow et al., 2012, s. 1640). Ännu en gång bör dubbelriktad kausalitet

nämnas som en varning (Pettigrew et al., 2011, s. 272). En potentiell effekt av negativ kontakt

är undvikande av utgruppen (Meleady & Forder, 2019, s. 701). Således kan den negativa

effekten skada mellangruppslig integrering både genom ökade fördomar, och genom en ökad

benägenhet att undvika kontakt eller bete sig på ett sådant sätt att positiv kontakt försvåras.

3.3 Teoretisk syntes

I det teoretiska ramverket hoppas inramningar bidra till en potentiell jämförelse mellan

gruppernas separata inramning av de analyserade politiska situationerna (Goffman,

1974/1986, s. 27). Vi kan genom en primärinramning förstå vad situationen har för

övergripande syfte och mening för individerna, och också genom tolkningsscheman förstå

bakgrunden till ytterligare ställningstaganden och uttryck från individerna i materialet. Genom

att binda samman Goffmans teoretiseringar med Jenkins tankar om social identifikation, och
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framför allt genom begreppet intern-extern dialektik, kan vi etablera vilka mekanismer som

kopplar samman inramning med social kategorisering av sig själv och andra i form av in- och

utgrupper. När vi sedermera analyserar uttryck för politisk polarisering kommer kontaktteorin

hjälpa oss att identifiera vilka uttryck, och vilka delar av kontakten som helhet, som bidrar till

ytterligare affektiv polarisering. På detta sätt har våra teoretiska koncept länkats samman för

en att generera en teoretiskt enhetlig analys av det utvalda materialet. Detta för oss vidare in i

uppsatsens metodavsnitt.
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4. Metod

För detta avsnitt presenteras metodansatsen vi valt för studien, kvalitativ innehållsanalys.

Därutöver redogör vi även för det utvalda materialet samt hur urvalet för materialet har sett ut

– både gällande val av digital plattform och val av innehåll i materialet. Därefter presenteras

även proceduren för datainsamlingen och studiens analysmetod – induktiv kodning. Slutligen

utför vi en genomgång av etiska överväganden samt en bedömning av studiens kvalitet.

4.1 Metodansats

Utifrån studiens syfte att undersöka politisk polarisering och hur polariseringen tar sig uttryck

på sociala medier i form av socialpsykologiska mekanismer har vi valt kvalitativ

innehållsanalys som metodologisk ansats. Kvalitativ innehållsanalys används för att hitta

bakomliggande teman i ett visst material för att beskriva ett fenomen djupgående, vilket

innebär att kvalitativ innehållsanalys lämpar sig bra för syftet (Bryman & Nilsson, 2016, s.

677). Metodansatsen kan delas in flera tillvägagångssätt – närmast relevant för innevarande

undersökning är konventionell respektive riktad ansats (Hsieh & Shannon, 2005, s. 1277).

Riktad ansats används vid brist på tidigare forskning och tillämpade teorier för ett visst

fenomen, som därmed kräver ytterligare forskning (s. 1281). Eftersom politisk identifikation

och politisk polarisering inte är särskilt undersökt i sociala medie-kontexten, lämpar sig inte

en riktad ansats lika bra som en konventionell ansats, vilken varken kräver tidigare forskning

eller teori i förhand. Konventionell ansats är relevant för att beskriva ett fenomen på både ett

innehållsrikt och brett sätt (ss. 1279–1280), vilket vi ämnar göra i denna studie. Konventionell

innehållsanalys är en induktiv ansats där vi har kodat meningsbärande enheter för att sedan

kategorisera dem. Kodningen och den efterföljande kategoriseringen kom direkt från vår

insamlade data och utgick inte från någon teori.

Fördelen med att använda konventionell ansats för innehållsanalys är att resultatet direkt visar

information från materialet utan att färgas av förförståelse och tidigare uppfattning av

etablerade kategorier och teorier (Hsieh & Shannon, 2005, ss. 1280–1281). För resultatet av

studien gjordes tolkningar utifrån flera aspekter där relevanta perspektiv inte förbisågs –

vilket är lätt hänt om tolkningen utgår från en tidigare bestämd kodning eller teori. Därav har

en konventionell ansats lämpat sig bäst i detta fall. De utmaningar som följer konventionell

innehållsanalys är bland annat risken att misslyckas med att utveckla en full förståelse för
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forskningssammanhanget, och därmed även misslyckas med att hitta de viktigaste

kategorierna. Det skulle i sin tur innebära att resultatet inte fullt ut representerar vår data och

den sociala verklighet som vi beskrivit. För att lindra problematiken har vi varit noggranna

med att läsa in oss på och förstå kontexten av innehållet och varit noga med att urskilja de för

analysen mest relevanta kategorierna.

4.2 Val av material och urvalsmetodik

I vår studie av socialpsykologiska mekanismer och politisk polarisering har vi använt naturligt

förekommande material som analysdata. Innehållet är naturligt förekommande i avseendet att

materialet inte är framtaget utifrån forskningssyftet; snarare utgörs studiens material av

faktiskt innehåll förekommande på sociala medier. Detta lämnar ännu ett antal frågor kring

urvalet av material obesvarade, nämligen 1) vilket socialt medium har använts? och 2) i

avseende på materialets form och innehåll, vilket innehåll på det valda sociala mediet? Dessa

frågor ämnar de kommande avsnitten att besvara. Val kring material och urvalsmetodik har

gjorts konstruktivistiskt utifrån riktlinjer och råd alstrade av den tillgängliga litteraturen.

4.2.1 Val av socialt medium
Vilket socialt medium som bäst uppfyller studiens syfte är för studien en viktig metodologisk

avvägning, då olika sociala medie-plattformar kan ge uttryck för olika polariseringssymtom

(Yarchi et al., 2021, ss. 113–114). Olika sociala medier kan även skapa skilda effekter på

polarisering givet dess utformning och användningssyfte (Nordbrandt, 2021, s. 16). Genom en

övergripande genomläsning av den tillgängliga litteraturen på politisk polarisering och sociala

medier upptäckte vi att mycket av forskningen i huvudsak utgår ifrån Facebook och Twitter.

Sällan motiveras valet av plattform, men Kubin och Sikorski (2021, s. 193) menar att en

anledning till att välja Twitter som studiefält är lättheten till datatillgång, i jämförelse med

andra sociala medier. En majoritet av den tillgängliga forskningen rapporteras också

genomföras på just Twitter, vilket försvårar generaliserbarheten hos resultaten i dessa studier,

i synnerhet eftersom mycket av forskningen lagt särskilt mycket vikt vid det sociala mediets

utformning, snarare än vid samhällsvetenskaplig teori (Cihon & Yasseri, 2016, s. 7).

Resultatet blir observerande och specifik forskning, snarare än förklarande och

generaliserande forskning. Studier har även gjorts på bland annat Reddit, Instagram och

Whatsapp (De Francisci Morales et al., 2021; Fernandes et al., 2021; Yarchi et al., 2020),

vilket visar på ett växande forskningsfält. Med syftet i åtanke, att undersöka politisk
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polarisering och hur polariseringen tar sig uttryck på sociala medier i form av

socialpsykologiska mekanismer, kan Facebook utgöra ett alternativ av många fruktbara

sociala medier att undersöka. Vi har riktat uppmärksamheten mot Facebook, inte för att ämna

till generaliserbara resultat, utan snarare för att addera en undersökning med fokus på ett

särskilt socialt medium till existerande litteratur. Även om Facebook utgör ett relativt skevt

urval sett till åldersfördelningen på plattformen (Mellon & Prosser, 2017), innehar alla stora

sociala medie-plattformar liknande populationsproblem, fast viktat åt olika håll med olika

parametrar.

4.2.2 Val av innehåll
Utifrån studiens teoretiska ställningstagande kring att människans identitet utvecklas genom

social feedback sprungen från sociala interaktion med andra, har vi tittat mot platser för

interaktion på den valda plattformen. Eftersom privata chattar och grupper på hemsidan inte

är särskilt tillgänglig att bedriva forskning på, riktades våra blickar mot det forum-liknande

kommentarsfältet. I kommentarsfältet kan användare och organisationer lämna kommentarer

på inlägget i form av text, bilder, rörliga bildfiler (GIF) och klipp. Att lämna svar på tidigare

kommentarer är också möjligt, vilket genererar kommentarstrådar där användare kan fortsätta

interagera genom att svara varandra. Facebook erbjuder också en reaktionsfunktion för

användarna att uttrycka sina känslor kring ett inlägg eller en kommentar. De tillgängliga

reaktionerna är “gilla”, “älskar”, “omtanke”, “haha”, “wow”, “ledsen” och “arg”. Användarna

får fritt tolka och använda reaktionerna utefter tycke, men varje användare kan endast lämna

en reaktion på ett givet inlägg respektive kommentar. Kommentarsfältet sorteras sedermera in

trådvis utifrån vad Facebook anser vara “mest relevant”. Enligt Facebook (u.å.) utgår

relevansbedömningen ifrån kommentarer med flest gilla-markeringar och svar, om

kommentaren skrivits av någon som individen själv följer eller är vän med, eller om

kommentaren kommer från en verifierad profil eller sida. På grund av att

innehållsmodereringen är framträdande även i kommentarsfältet, och eftersom sociala

medie-företagen, på grund av kommersiella intressen, inte gärna delar med sig av sina

algoritmer till sina konkurrenter – ska det ännu en gång poängteras att vår studie är begränsad

i de generella slutsatser som är möjliga att dra. Studier har tidigare genomförts på Facebooks

kommentarsfält och genererat resultat som varit möjliga att genomföra teoretiska analyser på

(Klimiuk et al., 2021; Russell et al., 2019).
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En fråga ännu mer central än vilken form innehållet antar är vilket ämne innehållet avhandlar.

Rimligtvis kan vi anta att mer triviala ämnen, exempelvis underhållning och memes,

genererar svagare affektiva reaktioner i jämförelse med politiskt laddade ämnen. Därigenom

ger dessa ämnen inte lika tydliga uttryck för den affektiva polarisering studien ämnar

undersöka. Med bakgrund av detta gynnas studien av att de valda kommentarsfälten är

ämnesmässigt centrerade kring polariserande teman. Syftet här är att de partipolitiska,

ideologiska och sociala identifikationerna tydliggörs ytterligare i ett sammanhang där mer

eller mindre distinkta läger kan etableras. Utifrån Kubin och Sikorskis litteraturöversikt från

2021 identifieras invandring som ett frekvent återkommande tema för forskning på politisk

polarisering. Även rättigheter för kvinnor och minoriteter återkom med relativt hög frekvens.

Därigenom har vi för studien undersökt material som ansluter till dessa teman – invandring

och rättigheter för kvinnor och minoriteter, vilket en rubrikskapande händelse inom svensk

politik det senaste året handlade om.

Under en partiledardebatt i maj 2021 påstod Sverigedemokraternas (SD) partiledare Jimmie

Åkesson att invandring, och “import av medeltida värderingar kring relationer mellan könen”

(Stahle, 2021) är en förklaring till destruktiva mansnormer och kvinnovåld i Sverige.

Centerpartiets (C) partiledare Annie Lööf, till synes upprörd, replikerar och kritiserar Åkesson

för uttalandet då hon anser att detta inte är ett problem om invandring utan att kvinnovåld har

funnits i flera decennier och att Åkessons uttalande därmed kränker de brottsoffer som utsatts

av sådana typer av brott av svenska män. Efter debatten publicerade de båda partiledarna

varsitt inlägg på Facebook för att adressera händelsen (se bilagor 2–3). Inledningen till Lööfs

replik under debatten, “jag känner sånt förakt när jag hör ditt resonemang, Jimmie Åkesson”

(Stahle, 2021), återkommer i Lööfs (2021) inlägg på Facebook – samt i flera kommentarer

under Åkessons (2021) facebookinlägg. Det utvalda materialet för studien är därmed

kommentarerna under Lööfs respektive Åkessons inlägg på Facebook.

Genom valet av material har förhoppningen funnits att ideologiska och affektiva

identifikationer hos användarna i kommentarsfältet ska vara etablerade. Genom att välja

inlägg med subjektiva inramningar av händelsen – snarare än kommentarsfält under

exempelvis en nyhetsartikel – hoppades vi också få tillgång till tydligare in- och

utgruppsdynamik. Materialet utgör också en pluralitet av identifikationsmöjligheter kring det

diskuterade ämnet: partipolitisk identitet, kön, nationalitet och religiös tillhörighet. Ännu har

inte valet av nationell kontext motiverats. Flera studier belyser att den överväldigande
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majoriteten av polariseringsforskningen genomförts med USA som fall – men den politiska

polariseringen är allestädes närvarande på flera platser i världen (Carothers & O’Donohue,

2019). Eftersom även Sverige visat tendenser till affektivt polariserande beteenden och

attityder (Renström et al., 2020, s. 441), har vi bekvämt nog valt en svensk händelse som

grund för den teoretiska belysningen. Kommentarsfältet, sorterat utifrån Facebooks

relevansbedömning, analyserades fram tills att vi bedömde att en teoretisk mättnad uppnåtts

(teoretiskt urval, Bryman & Nilsson, 2016, ss. 673–674). I vårt fall stannade datainsamlingen

av när vi inte längre fann nya typer av uttryck eller inramningar. Vissa kommentarer beskriver

samma inramning med andra ord, men har likväl samma form av uttryck, exempelvis uttryck

för ingruppsbias, som föregående kommentarer. Totalt analyserades 47 kommentarer under

Jimmie Åkessons inlägg och 68 kommentarer under Annie Lööfs inlägg.

4.3 Datainsamling

Insamlade data för studien är kommentarer under två inlägg på Facebook (bilaga 2–3)

publicerade efter en debatt där Jimmie Åkesson uttalade sig om invandring i relation till

destruktiva mansnormer vilket fick mothugg av Annie Lööf (Stahle, 2021). Ena inlägget

publicerades av Jimmie Åkesson den 3 maj 2021 och innehar 688 kommentarer. Det andra

inlägget publicerades av Annie Lööf den 2 maj 2021 och innehar cirka 1,3 tusen

kommentarer. På Facebook sorteras kommentarer under inlägg utefter relevans (Facebook,

u.å.), och de som hamnar högst upp baseras på tre faktorer: kommentarer från verifierade

profiler och sidor, kommentarer med flest gilla-markeringar och svar, samt kommentarer från

vänner. Vi började insamlingen av data genom att sammanställa samtliga kommentarer i ett

dokument för att undvika att kommentarer raderas eller redigeras vilket skulle kunna ske till

följd av att digitalt material är lätt föränderligt. Efter att vi sammanställt resultatet sorterade vi

ut de, i relation till studien, potentiellt meningsfulla kommentarerna. Vi började uppifrån och

ner och läste därmed kommentarer i enlighet med Facebooks relevansbedömning.

Datainsamlingen avslutades när det insamlade materialet nådde en nivå av mättnad där det

resterande materialet inte tillförde någonting nytt för studiens resultat (Naess, 2017, s. 108).

Många kommentarer liknade varandra och de utvalda kommentarerna ansåg vi täckte

helhetsbilden av de i kommentarsfältet framförda åsikterna. Efter att all data hade samlats in

påbörjade vi analysen och den valda analysmetoden presenteras vidare i nästa avsnitt.
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4.4 Analysmetodik

Vi kodade materialet med hjälp av öppen kodning; vi gick igenom och läste alla kommentarer

för att sedan reflektera över det huvudsakliga innehållet i kommentarsfältet. Kommentarerna

har analyserats i ljuset av Lööfs och Åkessons uttalanden i debatten, innehållet i respektive

Facebookinlägg, samt i relation till interaktionen som försiggår i olika trådar i

kommentarsfältet. Alla kommentarer kodades, varpå koderna jämfördes med varandra; de

koderna med gemensamma nämnare grupperades sedan i en kategori och därtill även i ett

övergripande tema (Fejes & Thornberg, 2019, s. 51). Exempelvis användes koderna “Annie är

dum” och “Jimmie är dum”, vilka sedan kategoriserade som “partiledare” under temat

“uttryck kring in- och utgrupp”. En utförligare redogörelse av koder, kategorier och teman

återfinns i bilaga 1.

Analysen ämnade sedan till att finna gemensamma och polariserade inramningar på det

diskuterade samhällsproblemet och den etablerade konflikten mellan Lööf och Åkesson, och

hur de inramningarna kan ligga till grund för en affektiv polarisering genom mekanismer för

stark identifikation. Kategorierna skapades av oss själva vilket innebär att vi hade en viktig

roll i analysen (Fejes & Thornberg, 2015, s. 20). Tolkningsprocessen under resultatanalysen

baserades på, och påverkades således av, vår subjektiva tolkning av verkligheten, vilken

grundar sig i bakgrund och tidigare kunskap. Därmed har en viss relation skapats mellan

forskarna och forskningsobjektet; detta förhållande är inte nödvändigtvis skadligt för studiens

trovärdighet, men förhållandet bör beaktas vid läsning eftersom det därigenom finns en

inneboende subjektivitet i analysen.

4.5 Etiska aspekter

Vad avser undersökningens etiska överväganden har ett antal ställningstaganden gjorts utifrån

etablerade riktlinjer. Undersökningen tog plats på en offentlig plattform där alla användare har

möjlighet att begränsa vilka som kan ta del av användarens egna publicerade innehåll.

Gällande information på nätet är gränsen mellan privat och offentligt sedan tidigare

omdiskuterad (Bryman & Nilsson, 2016, ss. 187–188). Information som frivilligt och

avsiktligt publicerats på offentliga domäner online får användas utan samtyckeskrav, såtillvida

informationen om individerna hanteras konfidentiellt. Några rekommendationer anses

emellertid vara rimliga för att elektronisk kommunikation och information kan användas inom
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forskning, och om dessa inte följs bör forskaren ordna samtycke från deltagarna.

Rekommendationerna är 1) informationen ska arkiveras offentligt, vilket innebär att inga

lösenord ska krävas för att nå den; 2) informationen ska inte vara av känslig art; 3) hemsidan

som informationen inhämtas från får inte ha en policy eller några regler som förbjuder

användning av informationen. Rekommendationerna är däremot inte helt lätta att tolka,

exempelvis på grund av svårigheten att avgöra vilken information som är “av känslig art”.

Tolkningsfrågor är däremot ett återkommande problem inom etiska frågor i forskning – och

alltså inte enbart en svårighet för elektronisk information.

Under datainsamlingen har vi antagit en smygarroll (eng: lurker, Bryman & Nilsson, 2016, s.

187) på Facebook, och observerat kommentarer och annan tillgänglig information i

kommentarsfältet (namn och reaktioner), utan att ge oss tillkänna som forskare. Genom att

anta smygarrollen har vi i vår studie kommit åt naturligt förekommande interaktioner mellan

människor på sociala medier för att se hur politisk polarisering artat sig i en ostörd verklighet.

Om vi hade tillkännagivit oss innan eller under interaktionen pågår finns risken att personerna

bakom kommentarerna skriver annorlunda utifrån vetskapen att de blir observerade, vilket

påverkar materialets närhet till verkligheten. Om vi hade tillkännagivit oss i efterhand och

frågat om tillåtelse för att använda kommentarer hade risken att personerna inte godkänt

användning av kommentarer ökat, vilket hade inneburit att materialet inte skildrat den sanna

verkligheten; således hade även detta påverkat materialets närhet till verkligheten. Eftersom

studien vill göra anspråk på verklighetsnära material, skulle ett tillkännagivande av

forskarrollen missgynna resultatet i studien. Därigenom valde vi att inte avslöja vår

forskaridentitet. Däremot har vi sett till att personlig information om personerna bakom

kommentarerna behandlats konfidentiellt genom att vi pseudonymiserat namn och undvikit att

i uppsatsen delge potentiellt känslig information publicerad i kommentarsfälten. Detta anser

vi vara tillräckligt ur ett etiskt perspektiv.

4.6 Kvalitetsbedömning

I dagens forskningsläge finns relativt lite konsensus kring vilka kvalitetsmått och kriterier

som bör användas för att bedöma kvalitativ forskning (Henry, 2015, ss. 27–28). Samtida

forskning argumenterar för en mindre positivistisk syn på kvalitetskriterier inom kvalitativ

forskning. Rose och Johnson (2020, ss. 446–447) framhåller spänningen mellan den

övergripande subjektiviteten som präglar kvalitativ forskning å ena sidan, och det upplevda
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behovet från forskare att styrka sina metodologiska val genom objektiva kriterier å andra

sidan. Sedermera föreslår de ett antal tekniker för att öka forskningens trovärdighet. En viktig

aspekt för att lyfta undersökningens trovärdighet, framför allt i samband med studiens

konventionella ansats, har således varit att under studiens gång reflektera kritiskt om den

subjektiva positionaliteten hos oss som forskare. Vi är två universitetsstudenter från Sverige;

en av forskarna är en man, en är en kvinna; båda forskarna kommer från en

medelklassbakgrund; en av forskarna är politiskt insatt, och sympatiserar med partier till

vänster, och den andra forskaren inte är särskilt politiskt intresserad alls; den ene forskaren

har föräldrar födda utanför Sverige, och den andra har föräldrar födda i Sverige. Väldigt lite

talar således för att vi skulle sympatisera med Sverigedemokraternas perspektiv i frågan om

mäns våld mot kvinnor – desto mer sympatiserar vi med Centerpartiets perspektiv.

För att lindra problematiken löpte analysprocessen med kritiska reflektioner om vår

positionalitet; dessutom genomförde vi i slutskedet av skrivprocessen en kritisk genomläsning

med fokus på just subjektiv positionalitet. Genom grupphandledningar har vi också fått hjälp

och stöd från andra universitetsstudenter och en universitetslektor. Samtliga har

metodologiska och vissa teoretiska kunskaper, men de är inte insatta i forskningsfrågan och

därmed kan de angripa eventuella problem med mer öppenhet och påhittighet.

Undersökningens konstruktivistiska förhållningssätt ska därtill tas i åtanke; i studien

etablerade vi en egen social verklighet, givetvis förankrad till ett etablerat teoretiskt ramverk

och empiri funnen i nämnd verklighet, men likväl begränsad av våra egna biases.

Förhoppningen med innevarande studie var att dess ontologiska och epistemologiska grunder

för läsaren förefaller konsekventa genom uppsatsen och därtill också framgår av

användningen av teorin.
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5. Resultat och teoretisk analys

Följande avsnitt innehåller till att börja med en redogörelse av kodningen vi har utfört samt ett

utdrag av de inlägg av Åkesson och Lööf vars kommentarer utgör studiens resultat. Därefter

presenteras resultatet och analysen av resultatet, vilket sker om vartannat. De övergripande

teman som utgör resultat och analys är gemensamma grunder, uttryck kring mäns våld mot

kvinnor, uttryck kring in- och utgrupp samt uttryck för emotioner och känslor. Med hjälp av

dessa teman ämnar vi besvara 1) hur uttryck för politisk ideologi samspelar med uttryck för

social identitet, 2) hur människor uttrycker sina politiska ställningstaganden på politiskt

mångfaldiga platser på Facebook, samt 3) hur dessa uttryck samverkar med politisk

polarisering i relation till mellanmänsklig kontakt på Facebook. Slutligen sammanfattar vi

resultaten och analysen och lyfter fram de huvudsakliga punkterna från avsnittet. För analysen

av resultatet skapades i första hand koder som representerade olika tankar kring innehåll i

kommentarerna. Ett utdrag av de koder som använts är exempelvis “motståndarna är naiva”,

“motståndarna är korkade” eller “avhumaniserande”. Dessa koder kategoriserades därefter

som “motståndare” under temat “uttryck kring in- och utgrupp”. Vi har redogjort tydligare för

kodningen i bilaga 1. Materialet genererade generellt sett väldigt få interaktioner genom

reaktionsfunktionen, därför har vi redogjort för gilla-markeringarna där iögonfallande

interaktioner genom reaktionsfunktionen inte hittats.

5.1 Inramningar och dess implikationer

5.1.1 Gemensamma inramningar – kontext och gemensamma mål
De olika inramningarna på den sociala interaktionssituationen i kommentarsfältet skiljer sig åt

mellan de närvarande i situationen. Den uppenbara, allestädes gemensamma uppfattningen av

situationen, är debattramen. Debattramen kan i den här kontexten benämnas primärram,

genom att inramningen förvandlar en till synes meningslös aktivitet, debatten, till något

meningsfullt (Goffman, 1974/1986, s. 21). Utifrån mängden kommentarer och dess innehåll

verkar partiledarna som publicerar inlägg och privatpersonerna som publicerar kommentarer

uppfatta det sociala mediet som en plats för att uttrycka sina åsikter, tankar och argument

kring tre huvudsakliga teman: 1) det debatterade ämnet – mäns våld mot kvinnor; 2) de i

debatten mest närvarande och aktuella aktörerna och grupperna – SD, C och deras respektive
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partiledare; 3) det politiska landskapet som omger debatten. Det politiska landskapet avser

bland annat vilka partier som regerar, vilka partier som är i opposition, vilka partier som

närmar sig varandra ideologiskt eller i sakfrågor, samt tidigare händelser inom den politiska

sfären. Genom kommentarsfältet tillåts debatten fortgå utifrån Åkessons och Lööfs

ursprungliga uttalanden, och även individer utan rollen som partiledare i ett riksdagsparti kan

uttrycka sig inför hela världens ögon.

Utöver debattramen utgör den övergripande inramningen av samhällsbilden ytterligare en

gemensam inramning. Inga kommentarer verkar motsätta sig att det diskuterade ämnet, mäns

våld mot kvinnor, är ett samhällsproblem som bör lösas. Kontexten till kommentarsfältet,

Annie Lööf och Jimmie Åkessons respektive inlägg på Facebook efter debatten, exemplifierar

det allestädes konsekventa förhållandet i kommentarsfältet:

“[...]. Den som utsätts för brott behöver handling, här och nu. Något annat duger faktiskt inte ”

(5,4 tusen gilla-markeringar) (Lööf, 2021)

“Om man diskuterar kränkande beteende, grovt våld och mord begångna mot kvinnor så finns det

två sätt att göra det på. Det ena är att försöka vinna popularitet genom att rapa inövade floskler om

"manliga strukturer" i största allmänhet [...]. Det andra sättet är att faktiskt vilja bekämpa detta

akuta och sönderslitande problem. [...]. Vill man göra det sistnämnda, vilket jag vill, så måste man

först våga ta till sig, och våga diskutera, det faktum att detta problem till en betydande del är

importerat. [...].” (11 tusen gilla-markeringar) (Åkesson, 2021).

Både Jimmie Åkesson och Annie Lööf uttrycker här en handlingsvilja för att vilja lösa ett

samhällsproblem; följaktligen existerar en generell konsensus kring samhällsbilden –

existensen och fördömandet av mäns våld mot kvinnor. Lööf respektive Åkesson antyder här

att motståndaren inte är handlingsvillig, och att motståndaren spenderar för mycket tid på att

prata – och för lite tid på att faktiskt agera. På ett liknande sätt uttrycker båda sidorna i

kommentarsfältet en önskan att frågan inte förminskas och förenklas:

Selma: “@Malin Det är väldigt förenklat att göra det till en invandringsfråga. [...]” (8

gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Malin: “@Selma [...]. Det är Idag vi måste lösa problemen, och då måste man gå till botten med

detta och titta på alla möjliga parametrar som finns för att lösa detta, hur kommer vi åt dessa män?
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Det går inte att bara stanna vid parametern man, vi måste gräva djupare än så!” (18

gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021)

Som vi kan se står Selma och Malin på olika sidor i frågan, men intressant i nuläget är den

gemensamma drivkraften i att vilja “gräva djupt”, och inte “förenkla frågan” som

uppenbarligen är väldigt komplex enligt de båda. Inom inramningen av samhällsbilden ryms

även ytterligare en ram – ramen genom vilken människorna drar de kausala samband som

utgör basen för argumentationerna. Med andra ord, och slarvigt uttryckt – vems fel är det att

samhällsproblemet existerar? Vi kan kalla denna inramning för inramningen av

samhällsproblemet. Inramningen placerar samhällsproblemet i ett analytiskt ljus för att

härleda orsak till verkan, och genom skillnaderna i inramningen av samhällsproblemet tar

konflikten och debatten sin grund.

De analyserade kommentarsfälten tyder således på två dimensioner av interaktionen i den

givna situationen: (1) inramningen av samhällsproblemet, och (2) sättet som personerna

uttrycker sin inramning av problemet.

5.1.2 Inramningen av mäns våld mot kvinnor – basis för kategorisering och

identifikation
Den första dimensionen, inramningen av samhällsproblemet, är sannolikt mer nyanserad än

vad som redogörs här. Troligtvis finns nyanser mellan de kategorier vi utifrån materialet, i

pedagogiskt syfte, har valt att skapa och avgränsa. Däremot, som vi kommer att presentera, är

kategoriseringen mer eller mindre konsekvent uttryckt även av människorna i

kommentarsfältet. De två inramningarna av det diskuterade samhällsproblemet i

kommentarsfälten utgörs således av de två politiska lägren. I ena lägret, befolkat av bland

andra Annie Lööf, ramas samhällsproblemet in med ett långsiktigt perspektiv på mäns våld

mot kvinnor. I andra lägret, däribland befolkat av Jimmie Åkesson, anses invandring vara en

förklaring till mäns våld mot kvinnor, och den samhälleliga problembilden ramas in genom ett

kortsiktigt perspektiv på mäns våld mot kvinnor.

Malin: “@Karin Är det oväsentligt att 4 av de 5 kvinnomorden som varit på tapeten senaste

veckorna är begångna av män med utländsk bakgrund? Får man inte ens ta i den frågan? [...]” (39

gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).
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Selma: “@Malin Det är väldigt förenklat att göra det till en invandringsfråga. [...]. Det

förbyggande arbetet med våld i nära relation osv är inte ett importerat problem utan har existerat i

Sverige i många många år.” (8 gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Malin: “@Selma Men vi lever inte på 70-talet, vi lever inte 2007. Det är 2021 nu. Så trött på att

statistik från årstiden tillbaka ska slängas in i debatten. Det är ett hån mot alla misshandlade

kvinnor att börja prata om att våldet mot kvinnor har minskat sedan 70-talet. Vad hjälper det

kvinnorna idag, 2021? Det är Idag vi måste lösa problemen, och då måste man gå till botten med

detta och titta på alla möjliga parametrar som finns för att lösa detta, hur kommer vi åt dessa män?

Det går inte att bara stanna vid parametern man, vi måste gräva djupare än så!” (18

gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Selma anser att det är förenklat att göra frågan till en fråga om invandring, och antar en bred

historisk ram när hon påstår att problematiken har existerat i Sverige länge. Malin påstår å

andra sidan att många kvinnomord under perioden genomförts av män med

invandrarbakgrund, och antar således en mer kortsiktig tidsram vid inramningen av

problemet. Därtill har Malin ett större fokus på “män med utländsk bakgrund”, snarare än

enbart “män”, vilket Selma har. Intressant nog talar båda parterna om att undvika en ytlig

analys av problemet, och om att “gräva djupare”, men denna delade önskan om att inte

förenkla frågan begränsas av att individerna ramar in samhällsproblemet med från varandra

skild historicitet och med skilt fokus. Dessa inramningar ger också upphov till emotionella

responser:

Karin: “Jag har precis sett denna del av debatten o blir så ledsen o får ont i magen. Precis som

Annie säger, alla de kvinnor som misshandlas i sina hem – de förtjänar mer än denna debatt.

Skäms Jimmie, skäms…” (213 gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Karins inramning av problemet – att invandring inte bör vara huvudsakligt fokus för debatten

– ger upphov till en emotionell respons, i detta fall att vara ledsen och “får ont i magen”.

Empati och sorg gentemot offren för mäns våld verkar vara en känsla som genomsyrar flera av

kommentarerna på Centerpartiet och Annie Lööfs sida. Därtill ser vi att personer som bryter

mot ideologiska inramningsregler beläggs, här av Karin, med skam. Kommentarer under

Jimmie Åkessons inlägg riktar sin energi, framför allt i form av ilska, mot Annie Lööf och de

politiska motståndarna:
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Peter: “När man ser verkligheten genom ett sugrör så blir det svårt att se/förstå sanningar😡”

(14 gilla-markeringar) (kommentar under Åkesson, 2021).

Här ser vi en särskild inramning av debattramen genom att fokus placeras framför allt på den

politiska motståndaren; därtill är ilska den närmast tillgängliga responsen för Peter i denna

inramning av situationen. Genom de presenterade citaten av Malin, Selma, Karin och Peter

ovan kan vi härleda två läger i kommentarsfälten, utgjorda av två särskilda ideologier med

separata inramningsregler kring samhällsproblemet i fråga. Följaktligen ackompanjeras dessa

inramningar även av separata känsloregler – riktlinjer för passande känslouttryck i

situationen. Dessa politiska ideologier väljer vi, utan närmare eftertanke, att framöver

benämna socialliberalism och nationalkonservatism. Den andra dimensionen i interaktionen,

hur grupperna väljer att uttrycka sina inramningar, blir därefter grundläggande för

utvecklingen av affektiv polarisering. Genom kontaktteorin kan vi bedöma kommentarernas

kraft att integrera grupper samt reducera fördomar och polarisering. Till att börja med finner

vi ett fåtal kommentarer med grundläggande saklighet. Dessa kommentarer underbyggs av

fakta, åtminstone i den utsträckning att faktan är en tolkning av verkligheten:

Daniel: “Att invandrare är överrepresenterade i detta är fastställt av BRÅ och data över dömda

finns inom detta med. Så det är en fråga som viktig, det löser inte alla problem. Men att förneka

att det är stort problem, hjälper ingen. [Extern länk till SVT Nyheter och Brottsförebyggande

rådet]” (1 gilla-markering) (kommentar under Lööf, 2021).

Daniel baserar sin inramning av samhällsproblemet på specialistbedömningar från

Brottsförebyggande rådet, och hänvisar därtill till källor som styrker hans övertygelse.

Styrkandet av ståndpunkterna sker här genom perspektivgivande; när Daniel använder källor

möjliggörs en gemensam grund för diskussionen med meningsmotståndare. Ett ytterligare

sakligt bemötande av Daniels argument tillåter följaktligen att lärande kan skapas genom att

addera till kunskapen Daniel länkat till. Kommentaren illustrerar ett tydligt exempel på

kontakt som är mer positivt än negativt laddad, särskilt när motståndarens argument bemöts

med respekt och öppenhet. Här kommenteras uteslutande sakfrågan, och grupprelaterat hat

lämnas åt sidan – därigenom är kommentaren även mer ideologiskt laddad än affektivt laddad,

eftersom ideologisk polarisering baseras på ideologi och faktiska politiska ståndpunkter

medan affektiv polarisering utgörs av bekräftelse av ingruppen och fientlighet mot utgruppen.

Att kommentaren inte innehåller ett “vi” eller ett “dem” tydliggör avsaknaden av affektiva

ställningstaganden i Daniels kommentar. Däremot, saklig argumentation förutsätter inte här
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att argumentationen underbyggs i text av vetenskapliga fakta. Ibland utgår argumenten till

synes rent av från den personliga inramningen av samhällsproblemet, härrörande från

personliga upplevelser:

Ulla: “Annie och [Märta] Stenevi har ingen aning om hur det ser ut. De lever i en utopi.

Jösses...saknar ni alla läsförmåga, är blinda och döva och så totalt aningslös??? Sätt på tv lyssna

på radio ge er ut en vanlig kväll.” (13 gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

I en kommentar med flera uttryck för “de andra”, ramas samhällsproblemet här in av Ulla

utifrån ett individuellt tolkningsschema. Genom inramningen etableras de kausala

strukturerna bakom problemet som uppenbara, som bara kräver förmåga att läsa, se och höra

för att kunna uppfattas. På grund av att Ullas argument utgår från till synes personliga

erfarenheter – och eftersom dessa erfarenheter inte riktigt redogörs för, blir Ullas argument

svårt att bemöta för motståndare. Snarare är det bara människor med liknande inramningar

som kan relatera till vad Ulla faktiskt pratar om. Genom att därtill antyda att Annie Lööf (C)

och Märta Stenevi (MP) är naiva, eller “blinda och totalt aningslösa” som hon själv uttrycker

det, illustrerar Ulla ett exempel på negativ kontakt, varigenom affektiv polarisering kan

förvärras och mellangruppslig fientlighet kan växa fram. Individuell inramning som basis för

argumentation kan ibland övergå i fullständiga angrepp mot motståndarens person:

Lisa: “Måste vara sååå frustrerande att vara den enda som förstår hur verkligheten ser ut och möta

dessa helt oförmögna korkade människor. En eloge till dig som orkar. 💪💪👏👏👏🙏🌟” (249

gilla-markeringar) (kommentar under Åkesson, 2021).

Ännu en gång ser vi hur emotioner utgör en central aspekt av politisk interaktion; resultatet av

att möta meningsmotståndare inte är lärande eller opinionsbildande, utan snarare frustration.

Inramningen av motståndaren som “oförmögen” och “korkad” är dessutom ett sätt att uttrycka

och reproducera fientlighet mellan grupper; därtill leder kanske just denna inramning av

motståndarsidan till frustration. Att diskutera politik och samhälle med någon “aningslös”

eller “korkad” förenklar för individen att förkasta motståndarens varje yttring – men det

försvårar samarbetet när även motståndarsidan är envis i argumentationen. Uppenbart är att

olika inramningar av samhällsproblemet existerar, och att inramningen av motståndarsidan

som “oförmögen och korkad” eller “aningslös och blind”, försvårar mellangruppslig

förståelse. Vi ser således ett tydligt exempel här på skadlig kontakt mellan grupper, i form av

bristande empati och bristande perspektivtagande. Här kristalliserar sig följaktligen ett relativt
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tydligt spektrum av mellanmänsklig interaktion på sociala medier, ett spektrum som sträcker

sig från saklig argumentation till personliga angrepp.

Vi har alltså etablerat (1) existensen av två grupper av människor i kommentarsfältet, (2)

dessa två gruppers skilda inramningar av samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor, och (3)

gruppernas utveckling av skilda ideologier med känslouttryck anslutna till inramningarna. Vi

har också konstaterat att (4) de ideologiska ståndpunkterna finner olika uttryck i

kommentarsfältet, och att affektiv polarisering kan förvärras genom negativt laddade

kontaktsituationer, involverande bristande perspektivtagande och bristande empati. Innan vi

återkommer till de negativa kontaktsituationerna och helt redogör för den andra dimensionen

av interaktion i kommentarsfältet, praktiken för att uttrycka sina individuella inramningar av

mäns våld mot kvinnor, ska vi först se hur människorna i kommentarsfältet manifesterar sina

identifikationer, och genom vilka mekanismer identifikationen kan ta sig till grund på.

5.2 Den politiska identifikationsprocessen på sociala medier – ett

spänningsläge mellan likhet och olikhet

Inramningarna etablerade i kommentarsfältet kan i ett senare led även benämnas

grupptillhörighet. Människorna med liknande inramningar samlas kring samma sida (Jenkins,

2014, s. 105) och i den studerade kontexten, kring samma parti. Genom självets intern-externa

dialektik identifierar vi oss i relation till omgivningen (s. 104):

Carina: “Tack gode gud för dig Jimmie Åkesson, du är Sveriges hopp om en framtid💕” (14

gilla-markeringar),

Paula: “@Carina Så sant !!!👏💕❤” (2 gilla-markeringar) (kommentarer under Åkesson, 2021).

Paulas medhåll av Carinas uttalande illustrerar hur identifikationen kan manifestera sig utåt

sett. Paula läser Carinas kommentar, och en respons följer därefter. I detta fall utgör den

delade inramningen, och de delade tankarna, basis för bekräftelse av varandras åsikter. Paula

delar uppenbarligen inramningen av Jimmie Åkesson och det svenska samhället – och

uttrycker dessa genom applåder och hjärtan. Genom denna samhörighet och bekräftelse av

varandras åsikter kan informella (men likväl tydligt upplevda) grupperingar växa fram. Ibland

tar sig grupperingarna uttryck utifrån formella, institutionaliserade grupperingar:
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Ulf: “I kväll blev jag, som stolt Centerpartist, ännu stoltare!” (85 gilla-markeringar) (kommentar

under Lööf, 2021).

Genom att kombinera ett ideologiskt ställningstagande med en partipolitisk identifikation som

centerpartist demonstrerar Ulf en tydlig politisk inramning av sig själv. I citatet manifesterar

Ulf sin nominella identitet genom ord, men ibland tar sig grupperingarna även uttryck genom

användande av särskilda emojis och symboler:

Britt: “Tack för att Du står på Dej! Du behövs💚🍀” (25 gilla-markeringar) (kommentar under

Lööf, 2021).

Här använder Britt en tydlig symbol för identifikation (Jenkins, 2014, ss. 134–140). Genom

den gröna fyrklövern finner hon samhörighet bland vissa individer – och särskiljer sig från

andra individer. Just den gröna fyrklövern utgör en stark symbol för identifikation för

socialliberaler. Även gröna hjärtan och andra blommor förekommer tätt bland

socialliberalerna. De nationalkonservativa använder ofta den svenska flaggan i

kommentarerna – mycket i linje med den nationalistiska basen i det ideologiska lägret och i

det formella partiet:

Otto: “Du är bäst hoppas du orkar, för Sverige. ” (68 gilla-markeringar) (kommentar

under Åkesson, 2021).

Genom dessa teckensymboler förenklas gruppidentifikation (Jenkins, 2014, ss. 113–115),

både som ett intrapersonellt uttryck av identiteten och som ett medel för yttre identifikation –

ett ställningstagande i relation till andra (ss. 134–137). Stundtals tydliggörs dessa

gruppidentifikationer genom särskilda uttryck om ett “vi” och ett “dem”:

Berit: “[...] vi är många med dig Jimmy, vi vinner valet 👍👍👍❤❤” (370 gilla-markeringar)

(kommentar under Åkesson, 2021).

Anna: “Måste vara sååå frustrerande att vara den enda som förstår hur verkligheten ser ut och

möta dessa helt oförmögna korkade människor. [...]” (249 gilla-markeringar) (kommentar under

Åkesson, 2021).
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Berit och Anna använder här “vi” och “dem” för att differentiera mellan kategorier i

samhället; därtill förolämpar Anna motståndarsidan genom att kalla dem “oförmögna” och

“korkade” – vilket ytterligare differentierar motståndarna från den egna gruppen. Å ena sidan

vinner “vi” valet, men å andra sidan vill “dessa” helt oförmögna, korkade människorna stoppa

oss. Anna ger därigenom ett exempel på hur negativa inramningar av motståndaren kan

manifesteras. Anna visar också ännu en gång hur svår det kan vara att särskilja ideologi från

identitet på ett meningsfullt sätt. Ideologi och identitet är här förknippade med varandra; “de

andra, de korkade människorna” förstår inte “hur verkligheten ser ut”. Anna identifierar sig

som en människa som inte är korkad, samtidigt som hon tar tydlig ställning i huruvida

invandring är en förklaring till mäns våld mot kvinnor. Vad materialet därtill lyckas belysa är

att negativa inramningar ofta sätts i relation till den egna gruppens ideal. Här skriver Anders

om Centerpartiets Annie Lööf:

Anders: “@Erik hon är väl inte liberal. Hon är numera sosse!!😂😂🤭” (3 gilla-markeringar)

(kommentar under Lööf, 2021).

Skratt-emojis i slutet av citatet antyder att inramningen av Annie – “sosse” – i Anders ögon är

negativt, och något han själv inte vill associeras med. Anders kan, genom kommentaren

tillskriva Lööf negativa etiketter, samtidigt som han själv identifierar sig själv gentemot sin

omgivning som “icke-sosse”. I identifikationsprocessen gör vi alltså inte bara klart vilka vi

själva liknar, utan också vilka vi absolut inte liknar. Intressant nog är den negativt laddade

inramningen en hänvisning till “socialdemokrat” – en anhängare av en ideologi inte öppet

närvarande i kommentarsfältet. Samma form av negativa inramningar sker åt andra hållet, här

ramas SD och oppositionspartierna M, KD och L in av Lars:

Lars: “[...] SD är grundat i NAZISTISKA Grupperingar och miljöer -JIMMY ÅKESSON säger att

nu är man fd. NAZIST SYMPATISÖRER ( X- NAZIST´`s )- Därför färgar SD opositionen

BLÅBRUN och heter offentligt - ‘De BLÅBRUNA ‘ [...]” (0 gilla-markeringar) (kommentar

under Lööf, 2021).

Lars antyder att Sverigedemokraterna vuxit fram genom nazistiska rötter, och använder sig

således av både inramningen “nazist” och “blåbrun”, varav den sistnämnda refererar till

samarbetet mellan Sveriges traditionella högerpartier (M, KD och L) och SD, som av Lars

anklagas vara nazistsympatisörer. Kommentaren tyder således i samma avseende som

föregående att hela politiska ideologier kan laddas negativt i grupper med annan ideologisk
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grund. Givet maktdynamiken internaliserar oppositionen sannolikt inte den negativt laddade

inramningen “blåbrun” enbart på basis av Lars kommentar, och därigenom kan ett motstånd

till inramningarna uppstå – ett motstånd som förverkligades senare under året (Svärd, 2021).

Diskussioner i kommentarsfältet kan klargöra ytterligare grupptillhörigheter, inklusive den

egna, för andra läsare. Här är ett uppenbart exempel på in- och utgruppsdynamik:

Knut: “Kan hon inte acceptera att det finns människor med en annan åsikt, så har hon inte i

riksdagen att göra. Final.” (123 gilla-markeringar),

Johan: “@Knut precis, 80 % tycker inte som SD” (0 gilla-markeringar),

Knut: “@Johan Men 80% tycker inte om S eller MP. Eller ??” (9 gilla-markeringar),

Linda: “@Knut Det börjar nog luta åt det nu!” (1 gilla-markering) (kommentarer under Åkesson,

2021).

Tråden, och fördelningen av gilla-markeringar tydliggör att Knut är en del av den i situationen

dominerande gruppen – gruppen med makt att sätta standard för interaktionen och i

förlängningen makt att etablera inramningar av motståndaren (Link & Phelan, 2001, ss.

375–376). Johan, å andra sidan, får väldigt lite stöd från andra runtomkring – snarare får han

fler emot sig. Just reaktionsfunktionen används förhållandevis sparsamt av användarna i

kommentarsfältet, men här ser vi ett exempel på hur interaktionen också kan ske genom just

dessa funktioner på Facebook:

Barbro: “Så bra att någon vågar tala klarspråk. Du är så bra!” (81 gilla-markeringar,

19 “haha”-markeringar, 3 “älskar”-markeringar, 1 “wow”-markering, 1 “arg”-markering)

(kommentar under Lööf, 2021).

Positiv inställning till Barbros kommentar uttrycks här i huvudsak genom gilla-markeringar

och “älskar”-markeringar; negativa inställningar uttrycks tydligast genom “arg”-markeringen.

“Wow”-markeringen är desto mer tvetydig; här kan “wow” anspela på Annie Lööfs förmåga

att tala klarspråk, men också vara ett uttryck för stöttning till Barbros uttalande. Den faktiska

bakgrunden till reaktionen är dock svår att fastställa. Mest notabelt är 19 “haha”-markeringar;

troligen är dessa markeringar en form av hånande uttryck gentemot Barbro, socialliberaler

eller Annie Lööf – sannolikt alla tre. Även om funktionen att reagera på inlägg genererar
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identitetsuttryck som är öppna för alla användare att se, så är denna passiva form av

identifikation i detta fall huvudsakligen intern, snarare än extern. Användaren uttrycker

förvisso ett ställningstagande, men antar därtill en passiv roll när uttrycket inte tar mycket

plats. Således blir reaktionen en symbolisk akt, ett medel för yttre identifikation gentemot

Barbro, men kanske framför allt ett intrapersonellt uttryck av identiteten.

Genom detta avsnitt har vi tittat på genom vilka mekanismer identifikationen, som tar sin

grund utifrån kategorisering på basis av inramningar och skilda ideologier, leder in i

ytterligare kategorisering. Genom kommentarerna manifesteras alltjämt ett spänningsläge

mellan likhet och olikhet, mellan närhet och distans. Människorna konstaterar sin egen

identitet genom att distansera sig från andra och samtidigt distanserar sig människor också

från andra genom att identifiera sin egen ingrupp.

5.3 Skadliga identitetsuttryck – negativa och positiva inramningar av

individer på sociala medier

Medan den första dimensionen av interaktion i den givna situationen utgörs av inramningen

av samhällsproblemet, utgörs den andra dimensionen av olika uttryck för grupptillhörighet

inom debattramen. I den andra dimensionen fann vi ett spektrum av uttryck som sträckte sig

från saklig argumentation till personliga angrepp. Trots begreppets negativa klang menar vi

med personliga angrepp inte enbart negativa inramningar och uttryck gentemot individer, utan

snarare alla angreppssätt till debatten som inte avhandlar sakfrågan. Dessa uttryck lägger i

stället fokus på individerna som uttrycker sina åsikter i debattramen. I detta avsnitt kommer vi

att redogöra grundligt just hur dessa personliga angrepp ser ut och vilken effekt de har i

relation till politisk polarisering. Det ska inledningsvis konstateras att användandet av

begreppet debattram är aningen missvisande. Materialet tyder på att kommentarsfältet i stor

utsträckning är mer än bara ett forum för debatt – kommentarsfältet verkar vara ett forum för

uttryck, däribland uttryck av personliga inramningar, åsikter och, för att ansluta till

föregående avsnitt, grupptillhörigheter. Av pedagogiska skäl fortgår analysen med hjälp av

begreppet debattram, men ovanstående bör tas i åtanke framöver.

I materialet återfinns ett spektrum av positivt och negativt laddade uttryck. Vi har tidigare

etablerat att negativa inramningar av utgruppen är ett resultat av uppdelningen mellan olika
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ideologiska läger. Men för att förstå hur de negativa inramningarna förefaller så beständiga i

individernas uttryck krävs ett flerlagrigt resonemang som kan klargöra hur affektiv

polarisering reproduceras på flera nivåer i samhället. Genom att byta plats på orsak och

verkan ser vi även hur kategoriseringen kan förstärkas och reproduceras genom negativa

inramningar av, och antaganden om, medlemmar i utgruppen:

Kristina: “Hon [Annie Lööf] spårade ur precis som tåget, det gör hon alltid. Du var bra Jimmie.”

(432 gilla-markeringar) (kommentar under Åkesson, 2021).

Lennart: “Bra Annie! Jag satt i tv soffan och kände samma sak när Jimmie, i vanlig ordning,

försökte skylla allt på invandringen.” (59 gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Flera kommentarer viftar gärna bort motståndarens sakliga argument, men genom att därtill

påstå att Lööf “alltid spårar ur”, implicerar Kristina att Lööf inte är värd att lyssna på,

oberoende av innehållet i Lööfs argument; Annie spårar alltid ur. På samma sätt anklagas

Åkesson av Lennart för att “i vanlig ordning” skylla alla samhällsproblem på invandring.

Jimmie skyller allt på invandring. Här ser vi uttryck som är potentiellt stereotypiserande av

motståndaren. Dessa extrema uttalanden ramar in motståndaren som opålitlig, och eftersom

inramningen – på grund av att motståndaren faktiskt har ideologiska övertygelser – är

beständig, förminskas både Annies och Jimmies budskap oberoende av vad budskapet faktiskt

är, och oberoende av Annie eller Jimmies faktiska kompetens. Bedömningen av partiledarnas

(och i förlängningen även partianhängarnas) budskap, utgår således ifrån en inramning som, i

ett cirkulärt samband förstärks av, och förstärker, kategoriseringen av människor. Detta sätt att

interagera utgörs således av personangrepp, ovidkommande sett till de förda argumenten, som

placerar fokus på den andra gruppens person och egenskaper, inte sällan genom att tillskriva

egenskaper utan starka belägg:

Sten: “Det syns på blicken att det står inte rätt till.” (5 gilla-markeringar) (kommentar under

Åkesson, 2021).

Sten bemöter inte Lööfs argument, utan attackerar hennes person utifrån ovidkommande

intryck tolkade utifrån det egna tolkningsschemat. Just i denna tolkningsprocess påverkar

sannolikt utgruppsbias tolkningen som kommer ur interaktionen, och det cirkulära sambandet

reproduceras följaktligen.
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I samma avseende som ovidkommande variabler hos motståndarens intryck tar fokus från

debattfrågan, så verkar fallet i någon mån vara detsamma inom den egna gruppen. Positiva

inramningar av ingruppen, som observerats i dessa kommentarer, återkommer frekvent. Även

här påverkar bias sannolikt omdömet av Jimmie Åkesson, i detta fall i form av ingruppsbias:

Birgit: “Jag är så imponerad av dig Jimmie Åkesson 💪och vill inget hellre än att se dig som

statsminister i Sverige 🙏Har önskat det i flera år. Vi behöver en sån person som du👏”

(145 gilla-markeringar) (kommentar under Åkesson, 2021).

Birgit kommenterar uteslutande Jimmie Åkessons person, utan att hänvisa till vad hon

imponerats av, och varför Jimmie Åkesson skulle vara en bra svensk statsminister.

Meddelandet blir därigenom ett platt uttryck för politiska övertygelser, men desto mer fylligt

affektivt ställningstagande gentemot Jimmie Åkesson själv, och kanske i förlängningen

Sverigedemokraterna. Även om det är svårt att hitta svar ur dessa kommentarer, kan det

resoneras kring huruvida det affektiva ställningstagandet i detta fall faktiskt föregår det

ideologiska ställningstagandet. Detta hejarklack-liknande uttryck tyder på att Birgit kommer

att fortsätta önska Jimmie Åkesson som statsminister oberoende av vilken politik han för;

åtminstone kommer Birgits ideologiska bedömning av Åkessons politik påverkas av hennes

tidigare affektiva ställningstagande. Dock ska kontexten tas i hänsyn: denna typ av positiv

inramning av ingruppen kan i detta fall härledas till formen av kommunikation som försiggår i

stunden. Eftersom Birgit kommenterar på just Jimmie Åkessons inlägg, kan fokus på Åkesson

själv, snarare än Sverigedemokraternas politik, vara ett rimligt resultat av situationen.

Därigenom är kommentarens uppvisning av positiv inramning av den egna gruppen kanske

inte särskilt chockerande. Däremot visar kommentaren på att dessa former av affektiva

ställningstaganden existerar; Birgit följer trots allt Jimmie Åkesson på Facebook och uttrycker

sig gott om honom. Denna omständighet kring positiv inramning av ingruppen på

partiledarnas inlägg speglar sig också i kommentarer på Annie Lööfs inlägg. Genom

komplimanger bekräftas ingruppens ideologi och inramningar:

Jesper: “Du är den enda som står upp för svensk liberalism ikväll! Stå på dig Annie bravo!

/Besviken Folkpartist.” (174 gilla-markeringar) (kommentar under Lööf, 2021).

Utöver bravorop till Annie och hennes ståndpunkt, och den beundran som kommer däran,

tyder Jespers kommentar på att ideologiska ideal fortfarande kan styra människors affektiva
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ställningstaganden, och att ställningstagandet inte alltid grundar sig i etiketten individen sätter

på sin egen identitet. Han beskriver sig själv vara besviken över att Liberalernas partiledare, i

någon mening Jespers partiledare, under debatten inte stått upp för liberalismen. Att vara

“folkpartist” betyder i Jespers ögon inte att Folkpartiet (numera Liberalerna) och dess

företrädare är det enda rätta för honom. Inte heller är de ställningstaganden och uttalanden

hans parti gör, per automatik något att hylla. Trots att Jesper presenterar sig själv som

folkpartist, är liberalismen snarare det centrala i Jespers ställningstaganden, och denna

ideologiska identitet verkar guida honom i hans bedömningar.

Vi har därmed gett exempel på hur positiva och negativa inramningar kan se ut och hur detta

kan påverka politisk polarisering genom grupper och grupptillhörighet. Det blir tydligt hur

kategorisering av människor förstärks och reproduceras genom negativa inramningar av

utgruppen. Uttryck baserade på negativa inramningar utgörs till stor del av personangrepp och

fokuserar på den andra gruppens person och egenskaper, samtidigt som de bortser från de

föreliggande argumenten förda i debatten. Vi har även gett exempel på positiva inramningar

av den egna gruppen, vilket i vårt resultat är uppenbart påverkat av en ingruppsbias där

komplimanger bekräftar och stärker ingruppens ideologi och inramningar.

5.4 Summering av resultaten

För detta avsnitt i uppsatsen har vi presenterat och analyserat studiens material i relation till

uppsatsens tidigare presenterade teoretiska ramverk – Erving Goffmans inramningar, Richard

Jenkins sociala identifikation och Gordon Allports kontaktteori. Genomgående diskuteras

resultatet i relation till olika typer av inramningar grundat i Erving Goffmans teori. Till att

börja med diskuterades debattramen – ramen som personerna bakom kommentarerna

uppfattar situationen genom. Det analyserade kommentarsfältet är en plats för uttryck av

åsikter, tankar och argument utifrån tre grundteman – det debatterade ämnet, debattens mest

aktuella aktörer och grupper samt det politiska landskapet som omger debatten. Användandet

av begreppet debattram för att rama in kommentarsfältet är däremot aningen missvisande,

eftersom kommentarsfältet även verkar vara ett forum för uttryck av grupptillhörigheter. I

kommentarsfältet finner vi två olika läger, med olika inramningar av samhällsproblemet och

därigenom skilda ideologier: socialliberaler, med ett historiskt perspektiv på mäns våld mot

kvinnor, och nationalkonservativa, som antar ett kortsiktigt perspektiv och menar att

invandring är en förklaring till mäns våld mot kvinnor. Denna distinktion etablerar en faktisk
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ideologisk skillnad mellan grupperna i avseende på hur mäns våld mot kvinnor ramas in, men

politisk polarisering förutsätter större skillnader än bara generella meningsskiljaktigheter. Vi

anser att materialet tyder på att uttrycken på sociala medier samspelar starkast med politisk

polarisering. Dessa uttryck kan sedermera delas in utifrån dess fokus, uttryck med fokus på

sakfrågan, och uttryck med fokus på gruppidentifikation i form av positiva inramningar av

ingruppen och negativa inramningar av utgruppen.

För det första finner vi uttryck kring den diskuterade samhällsfrågan. Stundtals diskuteras

debattfrågan mer eller mindre sakligt, genom användandet av källor och åsidosättandet av

gruppslig fientlighet. När källor används etableras en gemensam grund för kommunikationen,

en gemensam förståelse för hur problemet ser ut och därigenom bör lösas. Däremot, när

inramningen uttrycks utan dessa källor som gemensam grund för förståelse, kan inte

grupperna integreras eftersom dessa uttalanden är svåra att bemöta sakligt. Utan delade

inramningar av samhällsbilden fortgår kontakten på basis av gruppernas olikheter –

därigenom gror fientlighet i interaktionen. Därtill kräver integreringen mellan grupper att

även de sakliga argumenten bemöts och resoneras kring, och inte förkastas enbart på basis av

grupptillhörighet. För det andra har vi noterat uttryck med fokus på gruppidentifikation. Dessa

uttryck lämnar sakfrågan åt sidan för att i stället etablera ingruppen som klokast. Ibland

tydliggörs upplevda skillnader mellan gruppen genom att etablera ett “vi” och ett “dem”.

Vidare används symboler med stolthet för att identifiera sig själv från mängden, och

ackompanjeras ofta av positiva inramningar av ingruppen där komplimanger bekräftar och

stärker ingruppens ideologi och inramningar. På samma sätt används negativa inramningar,

ofta i form av förutfattade meningar, för att sänka motståndaren och invalidisera

motståndarens åsikter och uttalanden. Genom dessa uttryck kan grupperna distansera sig från

varandra, oberoende av de faktiska synpunkter respektive grupp framhåller.

46



Socialpsykologi C, VT22

Kandidatuppsats, Lies & Rosanna

6. Slutsatser

Den här studien har ämnat att bidra till existerande forskning inom politisk polarisering, en

socialpsykologisk belysning av politisk tillhörighet och identifikation på sociala medier.

Genom att analysera naturligt förekommande material från en plats på sociala medier där

politisk (däribland affektiv och ideologisk) polarisering kan förekomma i interaktionen mellan

grupper med skilda politiska identiteter har vi lyckats etablera ett sätt att se på interaktion,

identitet och politisk polarisering på sociala medier. Därtill har vi belyst vilka delar av

interaktionen, och vilka sätt att interagera på, som reducerar möjligheterna till att enas

politiskt. Den socialpsykologiska teorin har därigenom bidragit med ett mer eller mindre

enhetligt sätt att se på identifikation även på sociala medier. För att uppfylla syftet ställdes tre

frågeställningar, vilka vi i tre avsnitt ämnar besvara utifrån den empiriska analysen, och därtill

relatera till tidigare forskning inom ämnet.

Den tidigare forskningen på politisk polarisering genom mellangruppslig fientlighet framhöll

stereotypisering som en viktig faktor till varför mellangruppslig konflikt mellan politiska

läger existerar och reproduceras (Druckman et al., 2021; Levendusky & Malhotra, 2016;

Iyengar et al., 2012, 2019). Därigenom följde kontaktteori som ett naturligt teoretiskt val i

uppsatsen, eftersom fördomar och stereotyper konceptuellt sätt är nära sammankopplade.

Analysen har däremot inte visat på några stereotypiserande uttryck, utan snarare tyder

analysen på att uttrycken som individerna i kommentarerna uppvisar i övergripande mening är

negativa – utan att nödvändigtvis vara stereotypiserande. Det närmaste vi i analysen kommer

ett stereotypiserande uttalande är generaliserande uttalanden gentemot partiledare, och

antydan att anhängare till motståndarpartiet är naiva. Det går att föra argumentet att dessa

uttalanden stereotypiserar, men närmare till hands ligger tolkningen att dessa överlag enbart är

negativa inramningar som ämnar till att nedvärdera motståndaren. Stereotyper, och

stereotypiserande uttryck verkar således inte vara särskilt närvarande i

individ-till-individ-interaktionen på sociala medier. Uttryckens huvudsyfte var, enligt vår

tolkning, att nedvärdera och förminska motståndaren på basis av ingenting, snarare än att ge

uttryck för stereotyper och fördomar.
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6.1 Hur samspelar uttryck för politisk ideologi med uttryck för social

identitet?

Individens politiska ideologi kan föregå social identifikation, men i vissa avseenden kan även

social identitet föregå utvecklingen av individens politiska ideologi. Det oklara förhållandet

mellan social identitet och politisk ideologi kan bero på ett cirkulärt samband, där politisk

ideologi förstärker social identitet, och social identitet i sin tur reproducerar politisk ideologi.

Individers politiska identitet är en sammanslagning av ideologisk identitet och partipolitisk

identitet (Mason, 2014, ss. 141–142). Ideologier, bestående av känsloregler och

inramningsregler, är del av ett socialt lärande härrörande ur interaktion med omgivningen.

Följaktligen växer ideologier och social identitet fram ur samma process – genom interaktion

med omgivningen i kombination med intern-extern dialektik. Ideologi och identitet är på

grund av detta tätt förknippade, och utifrån materialet svåra att särskilja i någon meningsfull

grad. Hanson et al. (2021) visar att politisk identitet kan påverka individens tolkningsprocess,

och Rekker (2021) poängterar vidare att identifikationens inverkan på tänkandet kan leda till

skepticism mot vetenskap när vetenskapen framhåller en världsbild skild från individens egen

ideologi. Eftersom inramningarna i materialet alltjämt är tolkningar av omvärlden, och

eftersom tänkandet påverkas tydligt av politisk identifikation så är det inte en långsökt slutsats

att säga att politisk identitet också påverkar inramningarna som uttrycks i vårt material.

Genom denna lins är det också svårt att särskilja ideologisk från affektiv polarisering när vi

ser dessa företeelser som processer snarare än som resultat. Vi har redogjort för att ideologisk

polarisering avser polarisering baserad på faktiska politiska ståndpunkter, och att affektiv

polarisering snarare utgörs av bekräftelse av ingruppen och fientlighet mot utgruppen. Som

process, däremot, förutsätter de både polariseringsformerna varandra – på samma sätt som

ideologi och (åtminstone politisk) identitet gör. Utifrån detta dynamiska synsätt ska vi också

ta i hänsyn social identitet som en dynamisk process, påverkad av vilka frågor som är

framträdande i situationen. I den diskuterade frågan ställs nationalkonservativa mot

socialliberala, men inom ett av lägren ser vi också inslag av partipolitiska preferenser i form

av Centerpartiet och Folkpartiet. Mellan dessa partier, som i den diskuterade frågan står på

samma sida, finns högst sannolikt meningsskiljaktigheter i helt andra frågor. I detta fall finner

C och FP konsensus, därigenom är den mest övergripande identifikationsfaktorn “liberaler”

(kanske till och med “vi som tycker att mäns våld mot kvinnor inte är ett importerat problem”,
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för att anta en ännu större ram), snarare än “centerpartist” och “folkpartist”. I likhet med

Mason (2014), och i kontrast till West och Iyengar (2020), tyder vårt resultat på att politisk

identifikation består av två identifikationer, en partipolitisk och en ideologisk.

Däremot, i en annan situation kommer vi sannolikt finna att de partipolitiska identiteterna är

starkare framträdande än de mer övergripande ideologiska identiteterna. Givet att den mest

framträdande identitetsfaktorn i Kobayashis studie från 2020 var nationalitet, var individerna

med flera identiteter mer öppna för olika och bredare åsikter – och därigenom mindre

polariserade. Även West och Iyengar (2020) framhåller detta förhållande kring framträdande

identifikationsfaktorer, men antar en bredare, kontextuell ram och poängterar effekten ett

valår kan ha på hur framträdande den politiska identiteten kan vara. Vårt resultat tyder därtill

på att graden till vilken den politiska identifikationens är framträdande, till föga förvåning,

beror på framstående karaktärsdrag i den specifika interaktionssituationen. Jesper, den

besvikne folkpartisten, ramar in sin egen identitet tydligt som “folkpartist”, men upplever

trots det besvikenhet när Liberalernas (tidigare Folkpartiet) partiledare inte står upp för svensk

liberalism. Här är en av få indikationer på en ideologiska ställningstaganden som i någon mån

avviker från den partipolitiska identifikationen. Med en identifikation som sträcker sig bortom

snäva partipolitiska ramar tillkommer sannolikt mer öppenhet för nyanser inom

identifikationen, och individer kan genom öppenheten undvika fällan att fastna i gruppsliga

kategoriseringar. Identiteten antar alltså olika skepnader och perspektiv beroende på den

politiska situationen.

6.2 Hur uttrycker människor sina politiska ställningstaganden på

politiskt mångfaldiga platser på Facebook?

Det finns flera olika sätt att uttrycka sina politiska ställningstaganden på. För det första ser vi

att individer uttrycker sina ställningstaganden genom att uttrycka sina inramningar av

samhällsproblemet, mer eller mindre sakligt. Fokus läggs på sakfrågan, och inga “vi” och

“dem” är framträdande; därigenom är dessa kommentarer än mer ideologiskt laddade än

affektivt laddade. Dessa uttalanden utgår ofta också från redogjorda källor, vilket underlättar

kommunikation eftersom uttalandena tillåter en etablering av gemensam grund för

argumentation och diskussion. Användandet av källor utgör således en form av konstruktiv

kontakt där integrering av fientliga grupper möjliggörs. För det andra uttrycker människor
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sina ställningstaganden i form av uttryck för gruppidentifikation, och genom detta tar affektiv

polarisering sin början – vilket även överensstämmer med Wojcieszak och Garretts (2018)

studie som visar att ingrupper och utgrupper pådriver affektiv polarisering. Uttrycken för

gruppidentifikation tar sig bland annat form genom stolt användande av symboler, ofta

ackompanjerade av positiva inramningar av ingruppen i form av komplimanger, hejarop och

medhåll.

Liksom Iyengar et al. (2012) indikerar även vår studie att människor tenderar att applicera

positivt kodade inramningar på ingruppen. Allra mest framträdande, däremot, är de negativa

inramningarna av utgruppen. Negativ inramning av utgruppen baseras framför allt på 1)

naivitet och oförmögenhet, 2) psykisk sjukdom och 3) ideologiska skällsord. Även om en viss

kulturell skillnad kan urskiljas gällande vilka teman de avhumaniserande uttrycken avhandlar,

så motsvarar de tre teman genererade ur vårt material dem teman som kan urskiljas i

kommentarerna Harel et al. (2020) analyserat. Genom att måla upp motståndaren som

oförmögen och korkad, eller till och med psykiskt sjuk, kan motståndarens faktiska argument

förkastas utan bemötande. I Yarchi et al. (2021) framgår ett samstämmigt resultat där sättet att

uttrycka sig på riktas mot skrämsel och konfliktskapande i stället för att argumentera för sin

sak. Att se förbi dessa negativa inramningar försvåras också av sociala medie-interaktionens

ytlighet – sociala medier främjar i en mening distinktionen mellan grupper (Wilson et al.,

2020). Motståndaren är inte längre en människa med mångfacetterade personlighetsdrag och

övertygelser, utan i stället befästs den inledande kategoriseringen och formar interaktionen

därefter.

6.3 Hur samverkar dessa uttryck med politisk polarisering i relation

till mellanmänsklig kontakt på Facebook?

De sakliga, ideologiskt laddade uttrycken av inramningen av mäns våld mot kvinnor skapar

en grund för gemensam förståelse och viss ideologisk integration mellan grupperna, men

enbart när argumenten framförs med perspektivgivande och perspektivtagande i åtanke. Just

empatisk interaktion i form av perspektivtagande och en vilja att förstå och bli förstådd är

viktig för att kunna reducera affektiv polarisering (Saveski et al., 2021). När

perspektivgivande och perspektivtagande inte har möjliggjorts i interaktionen, eller när

uttryck för gruppidentitet överröstar uttrycken för inramning, skapas distans mellan
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grupperna. Till att börja med finns alltså en viss reell skillnad mellan grupperna sett till deras

skilda inramningar av samhällsproblemet (en skillnad som kan benämnas ideologisk

polarisering), men materialet belyser att det är genom in- och utgruppsbias (och framför allt

genom negativ inramning av utgruppen) distansen mellan grupperna tilltar. Massmedia, och

den politiska eliten har här en särskild roll; genom negativa politiska kampanjer porträtterar

den politiska eliten sina politiska motståndare på stereotypiskt vis. Dessa stereotypiska

porträtteringar når sedermera befolkningen genom massmedia (Levendusky & Malhotra,

2016, s. 388; Iyengar et al., 2012, s. 2). Någon form av samband mellan negativ inramning av

utgruppen och ideologisk distans finner vi också i Gruzd och Roys (2014) studie som visar att

interaktion mellan partier med stor ideologisk distans mellan varandra ofta medförde negativa

kommentarer och konflikter. Det är denna distans – oavsett om den är baserad på reella,

ideologiska skillnader, eller uppgjorda affektiva skillnader – som utgör politisk polarisering.

6.4 Sammanfattning

Studien resulterade i följande slutsatser:

1. Social identifikation och politisk ideologi samspelar sannolikt cirkulärt eftersom de

båda kommer ur samma sociala lärandeprocess.

2. Styrkan på den politiska identifikationen är högst kontextuell, och beror bland annat

på vilka identifikationsfaktorer som är framträdande i situationen.

3. Utöver sakliga uttryck kring den diskuterade frågan uttrycker människor även sin

politiska identifikation genom positiva tillskrivningar av ingruppen och negativa

tillskrivningar av utgruppen.

4. Sakliga uttryck, uttryck med fokus på den diskuterade sakfrågan, där individerna

använder perspektivgivande och -tagande, samt förhåller sig empatiskt till

medmänniskor kan försvåra utvecklingen av politisk polarisering.

5. Affektiva uttryck, uttryck med fokus på att håna, avhumanisera eller förminska

politiska motståndare riskerar att förvärra polariseringen.
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7. Diskussion

7.1 En digital interaktionsordning

Utöver att kontakten förefaller negativ och potentiellt spär på politisk polarisering genom

individernas uttryck i interaktionen, bör vi tänka över den övergripande kontaktsituationen i

materialet, som kontaktsituationen faktiskt ser ut. Kommentarsfältet är en plats för att uttrycka

sina åsikter, tankar och argument utifrån det debatterade ämnet, de aktuella aktörerna och

grupperna, samt den politiska kontexten runt omkring. I kommentarsfältet blir det därför

uppenbart att individerna presenterar sig själva och interagerar på basis av deras respektive

ställningstaganden i frågan om mäns våld mot kvinnor. Den allestädes mest framträdande

identifikationsfaktorn är således individernas ställningstaganden i frågan. När interaktionen

utgår ifrån dessa typer av skillnader, är det givet att kontakten inte utgår ifrån gemensamma

mål eller mellangruppsliga vänskaper. Kontakt på just sociala medier utgör, paradoxalt nog,

kontakt där färre mellangruppsliga vänskaper existerar. Här blir Jimmie Åkesson och Annie

Lööfs inlägg till åsiktstorg, där vem som helst kan vandra in och börja diskutera. Alla

individer kliver in individuellt, från sin egen dator- eller telefonskärm, och argumenterar för

sin sak. Här ser vi början på vad vi valt att kalla en digital interaktionsordning.

Den digitala interaktionsordningen är, precis som sin fysiska motsvarighet, 1) platsen – där

individer möter andra individer och institutioner, och 2) praktiken – intern-extern dialektik –

som guidar identifikationsprocessen. Vad som särskiljer den digitala interaktionsordningen

från den fysiska är utformningen av den digitala världen, och framför allt sociala medier.

Interaktionerna i materialet vi observerat är platta, i avseende att individerna, med de

tillgängliga kommunikationsverktygen inbyggda i forumet de agerar på, inte tillåts av mediet

att kommunicera en komplex presentation av sig själva. I stället är individernas ståndpunkter i

frågan det övergripande karaktärsdraget. Den intern-externa dialektiken, vilken vi hittills

framhållit central i identifikationsprocessen (och i längden också i polariseringsprocessen)

begränsas på sociala medier av en brist på komplexa karaktärer att förhålla sin egen identitet

kring. Eftersom interaktionen med individer från utgruppen utgår på basis av att de är just

utgruppsmedlemmar, är det svårt att på sociala medier se förbi det faktumet. Denna platta

interaktionsform förenklar också för individer att avhumanisera människor de möter på

digitala plattformar. Du möter inte längre en människa när du interagerar online; i stället

möter du en anonym entitet med en given ståndpunkt i en given fråga – en entitet som utifrån
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sin givna ståndpunkt kategoriseras och stereotypiseras, i syfte att fylla hålen lämnade av platt

interaktion.

Genom dessa resonemang målar vi förvisso upp en relativt dyster bild av vår samtid, men det

ska också tilläggas att vår beskrivning är en något överdriven, exemplifierande sådan, och att

potentiella lösningar på denna avhumaniserande praktik undersöks. Som nämnt har Saveski et

al. (2020) föreslagit ett potentiellt verktyg för att lindra problematiken. Likt indikationerna

från innevarande studie, resonerar författarna om att fler interaktioner inte automatiskt leder

till bättre interaktioner (s. 8), men att en omramning av situationen kan ge upphov till mer

empatiska responser gentemot individer online. Genom en förhandsprompt som uppmanar

twitteranvändare att se på politiskt motsatt innehåll som en oenighet med en vän ökar

användarens förståelse av motståndarsidan (s. 9). Utifrån vårt eget resultat kan processen till

effekten vara användarens humanisering av motståndarsidan och att användaren således

skapar en komplex bild av människan på andra sidan skärmen. En sådan typ av

mjukvaruförändring föreslagen av Saveski et al. (2020) är genomförbar för sociala

medie-företagen, och kan även designas med kommersiella mål i åtanke. Lösningen ansluter

också till de förändringar varje individ kan göra – att uppmuntra perspektivtagande och

perspektivgivande, och att humanisera även de anonyma, till synes omänskliga entiteterna på

andra sidan skärmen. Dessa relativt småskaliga förändringarna kan, genom att framhålla ett

empatiskt förhållningssätt och uppmana till mellangruppsliga vänskaper (om än bara

föreställda), lindra affektiv polarisering och bidra till att tidigare motstridiga grupper, trots

sina ideologiska meningsskiljaktigheter, beter sig samarbetsvilligt och tillmötesgående.

7.2 En framåtblick inom forskningen

Studiens genomförande har genererat fynd som kan vara av intresse för framtida forskning

inom ämnesområdet. Till följd av både resursmässiga begränsningar och ämnesmässiga

avgränsningar finns det perspektiv studien inte antagit. Med liknande syfte till denna studie

kan framtida forskning undersöka digitala platser där mindre mellangruppslig fientlighet

återfinns trots förekomsten av mellangruppslig diskussion. Resultat genererade från framtida

forskning kan sedermera sättas i relation till resultatet från denna studie för att ge ytterligare

klarhet i vad konstruktiv kontakt innefattar. Goda exempel och förebilder är nödvändiga för

att etablera vilka delar av kontakten som leder till kommunikativ interaktion trots oenighet.
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Inför resultatet nämnde vi att mycket av den tidigare forskningen inom ämnet utgörs av

studier genomförda i amerikansk kontext. Vår studie undersöker politisk polarisering i svensk

kontext, men den europeiska litteraturen inom ämnet är fortfarande begränsad. Därav hoppas

vi att framtida forskning lägger vikt vid att studera ämnet ur en europeisk kontext för att se

om det särskiljer sig från – eller överensstämmer med – både de amerikanska studierna och

denna studie.

I slutsatserna för denna studie konstateras att de uppvisade uttrycken i kommentarsfältet leder

till mellangruppslig distans, vilket i sin tur leder till polarisering. Däremot har vi inte

undersökt bakomliggande kognitiva och emotionella processer som också kan tänkas skapa

distans mellan människor. Genom att studera dessa processer kan forskningen bygga vidare

på förståelsen av hur människor skapar och hanterar distans, vilket i sin tur kan indikera hur

den upplevda distansen kan minskas. Vi vill poängtera här att reduktionen inte ska vara av den

ideologiska distansen mellan människor. Bristande ideologisk distans kan innebära bristande

demokrati, som Layman et al. (2006) diskuterat. I stället är den affektiva distansen – i någon

mening den falska distansen – vad forskningen bör fokusera på att reducera.

Vi har också i uppsatsens metodavsnitt redogjort för en potentiell problematik gällande

studiens urval. Facebook är en plattform med en åldersmässigt skev användardemografi, både

sett till populationen i världen, och populationen i Sverige (Mellon & Prosser, 2017), och

även om studien inte ämnat till generaliserbara resultat, så är ett bredare angreppssätt

nödvändigt för att ge en allomfattande bild av affektiv polarisering på sociala medier. Vi

rekommenderar att forskningen placerar analytiskt fokus på fler sociala medier med skilda

gränssnitt, också för att ge indikation på hur mediernas övergripande utformning kan förändra

kontaktsituationen.
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Bilagor

Bilaga 1 - Kodningsschema

Tema Kategori Kod Exempel

Gemensamma

grunder

- Inramning av

situationen

(debattramen)

- Inramning av

samhällsbilden

Politiska landskapet

Det debatterade ämnet

Närvarande

aktörer/grupper

Gräva djupare

Samhällsproblem

Motståndaren gör inte

tillräckligt

Motståndaren

förenklar problemet

“Förakt går bara att

känna för politiker som

inte står för sina löften.

Undrar när Annie

börjar tillreda sin

skomakarlåda?”

“[...]. Det går inte att

bara stanna vid

parametern man, vi

måste gräva djupare än

så!”

Uttryck kring

samhälls-

problemet

- Sakligt

- Med identifikation

Invandring är inte

problemet

Invandring är en del

av problemet

Invandring är inte

problemet

Invandring är en del

av problemet

“Det förbyggande

arbetet med våld i nära

relation [...] har

existerat i Sverige i

många många år.”

“Du är den enda som

står upp för svensk

liberalism ikväll! Stå

på dig Annie bravo!

/Besviken Folkpartist.”
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Uttryck kring

in- och

utgrupp

- Partiledare

- Partianhängare

- Parti

- Symbol

- Reaktionsfunktion

Annie är dum

Jimmie är dum

Annie är bra

Jimmie är bra

Naiva

Bekräftelse

Avhumaniserande

SD är rasister

MP är Sveriges fiender

Sverigedemokraterna

Centerpartiet

Haha

Arg

“Hon [Annie Lööf]

spårade ur precis som

tåget, det gör hon

alltid. Du var bra

Jimmie”

“[...] saknar ni alla

läsförmåga, är blinda

och döva och så totalt

aningslös???”

“[...] SD är grundat i

NAZISTISKA

Grupperingar [...]”

“Du är bäst hoppas du

orkar, för Sverige.

”

19 “haha”-markeringar

Uttryck för

emotioner och

känslor

Negativ emotion

Positiv emotion

Sorg

Ilska

Stolthet

“[...] blir så ledsen o

får ont i magen. [...].

Skäms Jimmie,

skäms…”

“I kväll blev jag, som

stolt Centerpartist,

ännu stoltare!”
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Bilaga 2 - Facebookinlägg Jimmie Åkesson
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Bilaga 3 - Facebookinlägg Annie Lööf
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Bilaga 4 - Deklaration

Deklarering:

Följande deklarering fylls i er som skriver uppsats tillsammans och syftar till att

gemensamt klargöra den arbetsfördelning som gällt under ert arbete. Ange nedan för

var och en av uppsatsens delar den procentuella arbetsfördelningen i färdigställandet

av er uppsats. Deklareringen placeras sedan som bilaga i uppsatsen.

Inledande formalia (försättsblad, sammanfattning, innehållsförteckning)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Tidigare forskning

Författare 1: 80 % Författare 2: 20 %

Teorikapitel

Författare 1: 10 % Författare 2: 90 %

Metodkapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Resultatkapitel: Datainsamling (kontakter med informanter, datainsamling,

transkribering)

Författare 1: 10 % Författare 2: 90 %

Resultatkapitel: Bearbetning av data och presentation av resultat

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Diskussionskapitel

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %
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Bilagor

Författare 1: 50% Författare 2: 50%

Genomläsning av färdigt manus/korrektur

Författare 1: 80 % Författare 2: 20 %

Förberedelser av oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Delaktighet vid oppositioner under uppsatskursen (ej slutventileringen)

Författare 1: 50 % Författare 2: 50 %

Skriv under nedan:

Ort, Datum Ort, Datum

__Uppsala, 22-06-01________ ______Uppsala, 22-06-01__________________

Författare 1: Författare 2:

_______________________________ _________________________________

Namnförtydligande Namnförtydligande

Rosanna Moberg Lies Youcefi
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